
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 25. prosince 2016 do 1. ledna 2017 
 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 26. prosince – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA 
Jesličky: 14–16 h.  08:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) 

 10:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

ÚTERÝ 27. prosince – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY  

17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  ZA DN. PAULA (JERINA) 

VAZHAPPILLY, který zítra přijme v Indii kněžské svěcení 
                                          po mši sv. žehnání vína „lásky sv. Jana“ 

STŘEDA 28. prosince – SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ 

16:45 – Výstav nejsvětější Svátosti v kapli na faře, společné modlitby (E. Loskotová)  

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

ČTVRTEK 29. prosince – PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

17:30 – mše sv. v penzionu (PPM) 

PÁTEK 30. prosince – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 

  17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MIROSLAVA SYROVÁTKU,   

JEHO RODIČE A Z TOHO RODU ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ 

SOBOTA 31. prosince – SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ (SVATÉHO SILVESTRA I.) 

16:00 – mše sv. v Zámrsku (P. Mann + jáhen J. Roušar) – vigilie následující slavnosti 

16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

                                                                                                        Společné poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 

  NEDĚLE 1. ledna – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 

Jesličky: 14–16 h  08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

                              10:10 - mše sv. ve Vraclavi (PPM) 

                    13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 

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

 Knihovna dnes nabízí knížky o Ježíšovi, který dnes slaví narozeniny, a o různých darech, především pak 

těch duchovních.  

 Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě vánočních svátků – úklidu a výzdobě kostela, hudebníkům, 

těm, kteří navštívili nemocné, připravili pro nás živý ekumenický Betlém… 

 V pondělí 26.12. nás zve od 17:00 Církev bratrská do Šemberova divadla na 11. ročník tradičního 

vánočního koncertu Ke slávě tvé. Na programu jsou světové křesťanské písně, vystoupí pop-rocková 

skupina NAAM a hosté. Vstupné 100 Kč, výtěžek koncertu bude věnován DPS Naděje Vysoké Mýto.  

 Na svátek sv. Jana Evangelisty 27.12. máte možnost si přinést vína k požehnání před obětní stůl. 

 V neděli 1.1.2017 bude po mši sv. do 12:00 v kostele sv. Vavřince vytavena Nejsvětější svátost. Zapisujte 

se prosím ke službě a modlitbě. 

 V úterý 3.1. se bude konat od 18:30 na faře setkání pastorační rady. Jednání je veřejné a své návrhy 

k projednání můžete podat přes zástupce PR do pátku 30.12. 

 Blíží se konec kalendářního roku a obracíme se na vás s výzvou, abyste navrhli, koho bychom za farnost 

mohli nominovat na udělení Výroční ceny města. Návrh musíme podat do 10. 1. 2017. 

 Asistent Tříkrálové sbírky pro Vysoké Mýto žádá o pomoc s koledováním na území města Vysoké Mýto, 

zejména ze strany vedoucích koledníků (starší 18-ti let) a dětských koledníků. Koledování bude probíhat ve 

dnech 5.-12.1.2017. Zájemci se mohou hlásit u Jany Stříteské, tel. 777.141.910, mail: striteska@bkn.cz nebo 

u pastorační asistentky Jany Tomáškové, tel. 465.420.983, mail rkfvmyto@tiscali.cz nebo u Eriky Víškové, tel. 

606.562.828 mail erika.viskova@seznam.cz. Jménem Oblastní Charity Ústí nad Orlicí děkujeme za pomoc. 

 Příští Nikodémova noc se bude konat v pátek 6.1.2017 od 18:30 do 20:00 v kostele sv. Vavřince. 

 První náboženství v novém roce bude v pátek 6.1. na Knířově a na Vraclavi a v pondělí 9.1. ve VM. 

 Mše sv. na 1. pololetí roku 2017 můžete zapisovat po mši sv. v zákristii a dále v út a čt od 8–12 na faře.  

 Zveme děti na dětský letní tábor VESMÍR 2017 v termínu 1.-15.7.2017. V letošním roce se uskuteční 

v diecézním centru pro mládež Vesmír v Deštném v Orlických horách.  

NEDĚLE 25. prosince – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

Jesličky: 14–16 h. 08:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) 

10:10 - mše sv. ve Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl) 
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 Rádi bychom vám nabídli letní rodinný pobyt Vranice 2017 anebo PRÁZDNINY S MALÝM OSLÍKEM, 

který se uskuteční v termínu 16.-21.7.2017. pobyt je určen především pro rodiny s menšími dětmi a 

prarodiče s vnoučaty. Cena za 5-denní pobyt (ubytování + plná penze + teplá voda pro úsporné sprchování) 

1.140 Kč/dítě 3-15 let, 1.490 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. 

 Na nedělní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 18.12. se vybralo3.816 ,- Kč. 

Evangelium Jan 1,1-18 Na počátku bylo 

Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl 

Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno 

povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co 

jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. 

To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. 

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. 

Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby 

všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím 

světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo 

pravé, které osvěcuje každého člověka; to 

přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal 

skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního 

přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho 

přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo 

věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z 

vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se 

stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme 

jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený 

Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával 

svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: 

‘Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, 

neboť byl dříve než já.’“ Všichni jsme dostali z 

jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon 

byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišla 

skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. 

Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, 

ten o něm podal zprávu. 

 

Ve středu 28.12.2016 přijme na jihu Indie ve městě Edakkalathur kněžské svěcení indický jáhen Jerin 

Vazhappilly, který v červnu navštívil naši farnost. Vyprošujeme mu boží pomoc a požehnání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA FARNÍ KANCELÁŘ VÁM PŘEJEME POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY  

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. 

P. Pavel Mistr, Radka Terezie Blajdová a Jana Tomášková 
KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Je Štědrý večer a ty jsi mi nedal pod stromeček žádné šaty.” „Nedal, 

nezapomeň, že je dneska Adama a Evy.” 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ MEDVĚD: Jdou dva medvědi po Sahaře a jeden povídá: "Ty medvěde, tady to ale 

muselo klouzat!" "Proč myslíš?" "No, že to tak posypali!" 

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

mail: rkf.vmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

1. čtení – Nm 6,22-27, 2. čtení – Gal 4,4-7, Evangelium – Lk 2,16-21 
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