
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 11. prosince do 18. prosince 2016 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 12. prosince – PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ 

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

ÚTERÝ 13. prosince – PAMÁTKA SV. LUCIE, PANNY A MUČEDNICE 

STŘEDA 14. prosince – PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE 

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

                                             ZA ZDÁRNÝ PRŮBĚH OPERACE  

ČTVRTEK 15. prosince – ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ 

                              09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 

      17:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) 

PÁTEK 16. prosince – PÁTEK PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ  

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

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

SOBOTA 17. PROSINCE 

                                08:00 – rorátní mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)  

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

NEDĚLE 18. prosince – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ  
                                   08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

              ZA JIDŘICHA ŠPLÍCHALA A RODIČE Z OBOU STRAN 

                                  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 (PPM)     
                                                                                                        

 Dnes knihovna nebude, knihy můžete vracet v zákristii. Příští týden nabídneme knihy s vůní vánoc. 

 Dnes se koná od 17:00 ve sborovém domě Bratrské jednoty baptistů adventní ekumenická bohoslužba 

slova. 

 Dnes zveme po mši sv. na faru na setkání Misijního klubka, které je určené především menším dětem, 

které rády tvoří a svými výrobky chtějí podpořit misie. Kromě dětí jsou zváni také rodiče. 

 Ve čtvrtek 15.12. zveme od 18:00 na Vraclav do kostela Nanebevzetí Panny Marie na vánoční koncert.  

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

 Další příprava na křest dospělých a svátost biřmování bude 16.12.2016 v 16:00 hod. Je možné se připojit. 

 Ve čtvrtek 22.12. se bude konat po ranní mši sv. na faře setkání seniorů. 

 Na Štědrý den opět připravujeme ekumenický živý Betlém. Letos s novou hrou, začíná tradičně ve 14:00 

před kostelem Nejsvětější Trojice.  

 Královéhradecké diecéze nabídne v příštím roce kurz pro pomocníky při podávání svatého přijímání 

(akolyty). Setkání proběhnou v Hradci Králové v těchto termínech: 28.1., 18.2., 11.3., 22.4. a v Janských 

Lázních 19.-21.5.2017. Vyplněné přihlášky s doporučením duchovního správce farnosti, ze které je 

účastník vyslán, je třeba poslat poštou nebo doručit osobně nejpozději do 10.1.2017 na adresu 

„Pastoračního střediska o.p.s.“: Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové. Více info na: 

www.pastoracnistrediskohk.cz Cena kurzu 2.000,- Kč.                         Nedělní sbírka 4.12.2016: 4266,- Kč.  
 

EVANGELIUM – Mt 11,2-11  Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s 

dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co 

slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá 

radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“ Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: 

„Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných 

šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc 

než proroka. To je ten, o němž je psáno: ‘Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.’ Amen, 

pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském 

království je větší než on.“  

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 (P. Mannl + jáhen Jan Pitřinec) 

    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 

                  

 

 

http://www.pastoracnistrediskohk.cz/


Z ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY S KATEŘINOU LACHMANOVOU: 

Minulou sobotu 3.12.2016 jsme měli příležitost účastnit se adventní duchovní 

obnovy s Kateřinou Lachmanovou. Obnovu jsme umístili do reprezentativních 

prostor ZUŠ, které jsme proměnili i v „liturgický prostor“, a slavili zde společně mši 

sv. Obnovy se zúčastnilo cca 60 posluchačů, nejen z naší farnosti. Přednášky byly 

zaměřené na čtverý příchod Krista: 1. při Jeho zrození v Betlémě, 2. Jeho příchod 

do našich srdcí, 3. na setkání s Ním v momentě naší smrti a na 4.  Jeho příchod na 

konci věků. Paní Lachmanová doplnila ještě Jeho očekávaný 5. příchod do srdcí 

našich blízkých, kterého jim máme přinášet my. Povzbudila i ty, kteří mají dojem, že 

v předvánočním shonu nemají na „duchovní“ přípravu na vánoce čas. Důležité je, 

udělat si ve svém srdci prostor a pozvat Boha do něho. Být s ním v každodenním 

životě, při všem co děláme, abychom to dělali s láskou k Němu a bližním. Bylo by 

škoda, kdybychom udělali spoustu hezkých věcí pro své bližní a nakonec bychom 

skončili s výčitkou svědomí, že jsme advent prožili málo duchovně. Vzhledem 

k tomu, že Kateřina Lachmanová je šéfredaktorkou Karmelitánského nakladatelství, 

samozřejmě nechybělo oblíbené knižní okénko. Mnoho nabízených knih najdete i 

naší farní knihovně, kterou si paní Lachmanová společně s naším kostelem sv. 

Vavřince se zájmem prohlédla. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizování duchovní obnovy a podíleli 

se na přípravě občerstvení.  

 

 

  

 

 

UKÁZKA Z KNIHY KATEŘINY LACHMANOVÉ „VĚZENÍ S KLÍČEM UVNITŘ“: 

Odpuštění těm, 'kteří nám to v církvi kazí' 

Snad každý katolík, který upřímně miluje svou církev, má často pocit, že by to skoro šlo, nebýt těch... a toho... 

apod. Zkrátka každý vidíme někde v církvi skupinu lidí, u nichž bychom byli raději, kdyby se k nám nehlásili, 

protože podle našich představ o církvi jsou to „zmatkaři“, případně bludaři. 

Mám-li mluvit úplně polopaticky, pro někoho jsou těmi „outsidery“ tzv. liberální teologové (do tohoto pytle je 

však často vhozen bez rozlišení každý, kdo má IQ nad 100, používá cizí slova a o něčem v církvi přemýšlí), 

pro jiného konzervativci s předkoncilními názory, pro dalšího tzv. charismatici nebo příznivci mariánských 

večeřadel, u některých „nedělní“ katolíci, či dokonce ti ubozí „jednoročáci“... Určitě bychom také museli 

vyloučit redakci časopisu XYZ (čtenář si dosadí sám dle svého zaměření), jisté komunity atd. - všechny 

možnosti jsme zdaleka nevyčerpali. Kdyby se ale každému podařilo prosadit, aby byla z církve vyškrtnuta 

skupina, kterou považuje za její největší ostudu, asi by nás v ní mnoho nezbylo. Možná bychom měli pomalu 

zavádět „týden modliteb za jednotu katolíků“ - mělo by to dokonce logicky přednost před ekumenismem 

mezidenominačním. (Pak také navrhuji týden modliteb za sjednocení našich dvou týdnů modliteb za jednotu 

křesťanů). Teď ale zcela vážně - nesnášenlivost vnitrocírkevní a praktické pohrdání jedněch druhými jsou 

závažné hříchy, s nimiž jsme si často zvykli žít, ačkoliv jde o velmi konkrétní oblast k pokání. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Pan farář zjistil, že mu děti chodí do zahrady na třešně a řešil to 

tak, že na strom připevnil tabulku s nápisem: BŮH VŠECHNO VIDÍ. Druhý den spěchal na zahradu.  

Hned bylo jasné, že někdo si opět pochutnal na úrodě a na cedulku bylo dětskou rukou připsáno:  

ALE NEPROZRADÍ. 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ HONZÍK: Učitel se ptá žáků, čím by chtěli být, až budou velcí. Většina dětí 

pohotově odpoví, že hercem, zpěvákem, hasičem,... Jen Honzík se zamyslí a povídá: "Já bych chtěl být 

Ježíškem." "Kvůli tomu, že rozdává dárky?" "Ne, protože pracuje jen jednou za rok!" 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983  

Připravujeme se na příští neděli – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ:  

1. čtení: Iz 7,10-14, 2. čtení: Řím 1,1-7, evangelium: Mt 1,18-24 

 

Rorátní mše 

sv. slavená v 

ZUŠ 

K. Lachmanová a její 

knižní okénko 

Pohled do 

reprezenta- 

tivního sálu 

ZUŠ 

http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkf.vmyto@tiscali.cz

