
 

Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 4. prosince do 11. prosince 2016 
  

 
 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 5. prosince – PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ 

   13:00 -  mše sv. při pohřbu p. Jaroslava Dykasty (PPM)  

                                16:00 – mše sv. v Naději (PJK),   17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 6. prosince – SV. MIKULÁŠE, BISKUPA 

STŘEDA 7. prosince – PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

                                06:15 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                             ZA JAROSLAVA A RŮŽENU BLAJDOVY A MIROSLAVA ČERMÁKA  
 14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM), od 13:30 – svátost smíření 

ČTVRTEK 8. prosince – SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

      17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) 

                     ZA MARII A JOSEFA MICHALCOVY, JEJICH DCERU A ZETĚ 

PÁTEK 9. prosince – PÁTEK PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ  

                                 16:45 – Výstava Nejsvětější svátosti (PPM) + modlitba (E. Loskotová) v kapli na faře 

                                 17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) NA ÚMYSL DÁRCE 

SOBOTA 10. prosince – SOBOTA PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ 

                                08:00 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince (PPM) 

                                16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PJK)  

NEDĚLE 11. prosince – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ  
                                    07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM) 

 08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

              ZA RODINU HORÁKOVU A PEČUROVU 

                                  10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

                                13:30 – mše sv. v kostele na Knířově  

                                17:00 – adventní ekumenická bohoslužba slova ve sborovém domě baptistů 

                                17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) ZA MILUŠI NOVOTNOU A ROD                                  
                                                                                                             

 Dnes je do 12:00 v kostele Výstav Nejsvětější svátosti. Zapisujte se, prosím, k modlitbě a ke službě.  

 Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy, které vás chytnou za srdce a k prodeji. 

 Na webu farnosti najdete rozšířenou reportáž a fotoreportáž z naší poutě za sv. Giannou Beretti Mollo. 
 Dnes se koná v 17:00 v kostele v Radhošti adventní koncert. Zpívá sbor Otakar. Vstupné dobrovolné.                                                                     

 V neděli 11.12. se opět uskuteční po dětské mši sv. na faře setkání Misijního klubka. Kromě dětí jsou 

zváni také rodiče, kteří budou mít souběžný program.  

 V neděli 11.12. se koná od 17:00 ve sborovém domě Bratrské jednoty baptistů adventní ekumenická 

bohoslužba slova. 

 V neděli 18.12. zveme od 16:00 kostela sv. Vavřince na vánoční koncert pořádaný ZUŠ. 

 V naší farnosti proběhne příprava na křest dospělých a svátost biřmování. Další setkání se bude konat 

16.12.2016 v 16:00 hod. Je možné se připojit. 

 Na nedělní sbírce z 27.11.2016 se celkem vybralo: 4.085 Kč, sbírkou na misijní dílo (z trojdílné 

pokladničky v kostele) se v měsíci listopadu vybralo 2.612,- Kč. 
 

EVANGELIUM - Mt 3,1-12V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se 

přiblížilo nebeské království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas volajícího na poušti: 

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, 

živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem 

Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl, že k jeho křtu 

přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který už 

hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: ‘Naším otcem je Abrahám!’, 

NEDĚLE 4. prosince – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ  
     08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

 ZA RODINU JIRMANOVU A SCHEJBALOVU 

    10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

    13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM) 

    17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl) 

                  

 

 



neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena ke 

kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím  

vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky 

přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici 

uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“  
 

FARNÍ KNIHOVNA NABÍZÍ KNIHY, KTERÉ VÁS CHYTNOU ZA SRDCE: 

Otčenášek Jan: Rome, Julie a tma - Novela rozvíjí tragický příběh několikadenní lásky studenta a židovské 

dívky v dusné atmosféře Prahy za heydrichiády. 

Pfau Ruth: Potkala jsem velkou lásku - Životopis lékařky, misionářky malomocných v Pákistánu Dr. Ruth 

Pfau z řádu Dcery Mariina srdce. 

Preissová Gabriela: Její pastorkyňa - V jednom mlýně pracuje pohledná Jenůfa s Lacem a Števou. Ti tři 

tvoří milostný trojúhelník. Jenůfa je zamilovaná do Števy, s nímž pak čeká dítě. Laco Jenůfu skutečně miluje, 

ale ví, že Števu k Jenůfě přitahuje jen její krása. Proto jí v zoufalství pořeže tvář... Drama bylo zhudebněno 

Leošem Janáčkem. 

Remarque E. M.: Noc v Lisabonu - V románu Noc v Lisabonu vypoví německý emigrant Josef Baumann-

Schwarz příběh své lásky k člověku, kterého náhodou potká v lisabonském přístavu, posledním útočišti těch, 

kteří prchali před Hitlerem na západ. 

Sedlmayerová Anna: Pomozte mi, Terezo! – Jedná se o napínavý kriminální příběh z českého pohraničí. 

Hlavní roli v něm hraje příslušnice VB, jež přispěje k odhalení vraždy mladé ženy, která odjela na návštěvu 

do Berlína a záhadně zmizela. 

Shakespeare William: Rome a Julie – Jedná se o jeden z nejznámějších milostných příběhů v historii 

světového dramatu.  

Sienkiewicz Henryk: Quo vadis - Historický román, v němž na pozadí Neronova a Petroniova Říma vylíčil 

autor podstatu moci, kterou člověku dává mravní čistota a láska. Na pozadí milostného příběhu římského 

patricije Vinicia a křesťanky Lygie popisuje počátky křesťanství, krutosti ze strany Říma, Neronovu znuděnou 

zvrhlost, požár Říma atd. 

Simon Boris: Hadráři z Emauz - Kniha vypovídá o tom, jaké velké věci se mohou dít, když člověk člověku 

není lhostejný; hovoří o lidské solidaritě, statečnosti, víře a úsilí abbé Pierra, který, pohnut smutnými osudy 

lidí na okraji společnosti, založil roku 1949 „útulek“ Emauzy. 

Stýblová Valja: Mne soudila noc - Od prvních stránek tohoto příběhu medika Jana, jeho sestry Stanky a 

cynického Alberta jsme vtaženi do dramatu tak sugestivně podaného, jaký může napsat jen autorka vášnivě 

zaujatá osudem svých hrdinů.  

Werfel Franz: Píseň o Bernadetě - Román vypravuje o životě Bernadetty Soubirousové, chudobného 

děvčátka z pyrenejského podhůří. O pohnutkách, které ho k tomu vedly, říká: ,,V červenci roku 1940 jsem ve 

chvíli velké tísně slíbil před jeskyní v Lurdech, že vyváznu-li z nebezpečí a bude-li mi dopřáno dospět k 

spásnému pobřeží Ameriky, zazpívám Píseň o Bernadettě, a to dříve než se pustím do nějaké jiné práce..." 

Young Wm. Paul: Křižovatky - Anthony Spencer je sebestředný bezcitný boháč, pyšný na své „úspěchy“ v 

práci, kde se ho všichni bojí, i v rodině, kterou chladnokrevně rozvrátil. Po úrazu hlavy se octne v kómatu na 

JIP. Jeho tělo leží bez hnutí obklopeno přístroji, jeho mysl se však probouzí v krajině, která zrcadlí Tonyho 

dosavadní život – zarostlá a nehostinná, opuštěná. Až na toho, který se rozhodl Tonyho nikdy neopustit a 

pomoci mu nalézt sílu, způsob a především důvody, proč se změnit… 

Young Wm. Paul: Chatrč - Missy, nejmladší dcera Mackenzieho Allena Phillipse, je unesena během 

rodinného výletu a důkazy o tom, že byla pravděpodobně zavražděna, se najdou v opuštěné chatrči uprostřed 

oregonské divočiny. O několik let později obdrží Mack, utápějící se v beznaději, podivný vzkaz, který vypadá, 

jako by byl od Boha, a ve kterém je pozván na víkend do chatrče. To, co tam najde, navždy změní jeho život. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Maminka líčí malé Zuzance, jak je to krásné v nebi: všechno je 

bílé, plno květin, mezi tím poletují andělíčci a všude zní jemná hudba. „A když bych byla moc hodná, dostala 

bych tam na hraní čertíka?“ vyzvídá holčička. 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ ZBIGNIEW CZENDLIK (Když se ho redaktorka ptá na názor, že mnoho lidí se 

nechá pokřtít, a tím to pro ně začíná a končí.): To takhle jednou tři faráři řešili problém s netopýry 

v kostelních věžích a první povídá: „Představte si, já jsem je všechny pochytal do pytle a odvezl za vesnici. 

No, a oni se nám do té věže zase vrátili.“ Druhý říká: „Já jsem udělal totéž a odvezl je 20 km za město a 

výsledek byl stejný. Za dva dny byli všichni zpátky.“ A třetí se vítězoslavně chlubí: „Tak to já jsem na to 

vyzrál. Všechny jsem pochytal, pokřtil a pustil. A od té doby jsem ani jednoho v kostele neviděl.“ 
 

http://www.katolik.vmyto.cz/  

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983  

Připravujeme se na příští neděli – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ: 1. 

čtení: Iz 35,1-6a.10, 2. čtení: Jak 5,7-10, evangelium: Mt 11,2-11 
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