
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 8. ledna do 15. ledna 2017 
 

 

 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 9. ledna – PONDĚLÍ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
                               16:00 – mše sv. v Naději (PJK), 17:30 – mše sv. v penzionu (P. Mannl) 

ÚTERÝ 10. ledna – ÚTERÝ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

STŘEDA 11. ledna – STŘEDA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) NA PODĚKOVÁNÍ ZA 89 LET ŽIVOTA 

ČTVRTEK 12. ledna – ČTVRTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl)  

        ZA VLASTU MALOCHOVU, VĚRU MACHATOU, PANÍ BŘEZINOVU,     

       BENEŠOVU A ZA DUŠE, NA KTERÉ NIKDO NEPAMATUJE 

PÁTEK 13. ledna – PÁTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  16:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK)  

SOBOTA 14. ledna – SOBOTA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                               11:00 – svatební obřad slečny Jany Svobodové a pana Zdeňka Mencla v kostele v Zámrsku  

             (Mgr. Adrián Kostilník) 

16:00 – mše sv. s nedělní platností v Zámrsku (PJK)  

17:30 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře (P. Mannl) ZA RODINU TALACKOVU,  

ZELENKOVU,  ČÁSTKOVU, MACHÁČKOVU A DUŠE V OČISCI 

NEDĚLE 15. ledna – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

                               08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Mannl + jáhen Dvořák)  

                                            ZA NENAROZENÉ DĚTI 

                               10:10 – bohoslužba slova na Vraclavi (jáhen Dvořák) 

                     13:30 – bohoslužba slova na Knířově (jáhen Dvořák) 
 

 Ve dnech od 9.1. do 15.1.2017 je P. Pavel Mistr na dovolené mimo farnost. V době jeho nepřítomnosti ho 

bude zastupovat P. J. Kunert, tel. 731 598 859. 

 Po mši sv. si máte možnost vypůjčit z farní knihovny knihy o eucharistii a o tom, jak není jednoduché 

správně vychovávat děti. Nabízíme prodej zbylých kalendářů za polovinu.  

 Výuka náboženství ve Vysokém Mýtě začíná opět v pondělí 9.1.  

 Sborový dům CB ve Vysokém Mýtě Vás zve ve čtvrtek 12.1. 2017 od 18h na přenášku věnované tématice 

Proč je pro spokojená manželství důležitá jednota. Součástí tohoto semináře bude, že se podíváme  

na některé překážky, které brání jednotě, a některé praktické rady, jak zakoušet ještě hlubší jednotu. 

Přednášet bude pan Don Smith, pastor a poradce. Přes 30 let Don nabízí pomoc těm, kteří v manželství 

zažívají hlubokou bolest.  

 V úterý 17.1.2017 v 17:30h ve sborovém domě Církve bratrské proběhne EKUMENICKÁ 

BOHOSLUŽBA SLOVA V PŘEDVEČER TÝDNE ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ. Na začátku roku 

máme před sebou opět příležitost setkat se napříč křesťanskými církvemi a společně se modlit. Modlitba 

není jen osobní záležitostí, ale skrze společnou modlitbu se buduje společenství víry a právě Týden modliteb 

za jednotu křesťanů je jedním z projevů touhy po jednotě.   

 Církev bratská zve na Odpoledne chval, který proběhne v neděli 15.1. od 16:00 v jejich sborovém domě. 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 1.1.2017:  4.640,- Kč. Misijní klubko vybralo na prodeji 

vánočních výrobků, které vyráběly děti celkem 2.880,- Kč. Výtěžek byl zaslán na podporu misií. 
 

EVANGELIUM: Mt 3,13-17:  Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on 

se bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“ Ježíš mu však řekl: „Nech tak 

nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ A tak mu vyhověl. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, 

vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje 

na něj. A z nebe se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“  

NEDĚLE 8. ledna – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

     07:00 – mše sv. v kostele na Slatině (PPM)  

     08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA PANÍ ALENU KOŠNAROVOU 

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

     13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 

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

 



O slavnosti Zjevení Páně dne 6. ledna, po evangeliu, dle starobylého církevního ustanovení probíhá ohlášení 

Velikonoc a pohyblivých svátků příslušného roku takto:  

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze Slavnosti 

Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení tohoto našeho Spasitele.  

Na den 1. března připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.  

Dne 16. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista.  

Dne 25. března budeme slavit slavnost Zvěstování Páně, tedy pouť na Knířov.  

Dne 25. května bude slavnost Jeho Nanebevstoupení.  

Dne 4. června slavnost Seslání Ducha Svatého.  

Dne 15. června slavnost Těla a Krve Páně (u nás budeme slavit 18. června).  

Dne 3. prosince první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jemu buď čest a sláva 

na věky věků. Amen. 
 

KNIHY NEJEN O TOM, JAK NENÍ JEDNODUCHÉ SPRÁVNĚ VYCHOVÁVAT DĚTI: 

Marianne Arltová: Puberta je, když začínají s rodiči problémy – Když děti „přijdou do let“, je konec 

rodinného klidu. Kniha pojednává o kritickém období od 11 do 14 let formou deníku jedné matky. 

Bernd Badegruber, Friedrich Pirkl: Příběhy pomáhají s problémy – Kniha je podnětem pro rodiče i 

učitele. Příběhy je zavedou do světa fantazie a nabídnout způsob, jak zvládnout problémy. 

Dale Carnegie: Jak získávat přátele a působit na lidi – Příručka je po desítky let světovým bestselerem. 

Pomůže vám poznat a pochopit velké tajemství správného způsobu, jak jednat s lidmi. Pokud budete jednat 

podle těchto rad, stanete se oblíbenými a všude budete vítáni, budete si umět získat druhé na svou stranu a 

budete skutečnou vůdčí osobností, neboť budete umět zařídit, aby lidé dělali rádi to, co chcete. 

Amedeo Cencini: Máš-li mě rád, nedovol mi všechno – Autor hledá rovnováhu mezi rodičovskou autoritou a 

spontánním růstem dítěte, mezi aktivním výchovným zasahováním a svobodou dítěte. 

Sheila Dainowová: Jak přežít dospívání svých dětí – Kniha dává rady, jak řešit konflikty s dospívajícími a 

situaci, když naše dítě odchází. Součástí je i řada praktických cvičení.  

Irmgard Haasová: Ostatní děti smějí všechno – Kniha odpovídá na otázky: Co vlastně smíme ještě 

zakazovat? Co musíme dovolit? Mají rodiče ještě nějaká práva? Co se stane, „ujede-li“ mi někdy ruka? … 

Vladimír Levi: Umění jednat s lidmi - V této knize se čtenáři dostává do ruky další Leviho vtipná příručka, 

která mu má usnadnit život, dopomoci k pochopení vlastní osobnosti i k lepšímu vycházení s lidmi. 

Zdeněk Matějček: Po dobrém nebo po zlém? – Zamyšlení nad tím, proč a kdy a jak máme dát ve výchově 

dětí přednost tomu „po dobrém“ nebo tomu „po zlém“.  

Charles Mullier: Už jim nerozumíme? – Kniha se zabývá výchovou 

dospívajících. Vychází z dopisů mladých a na ně navazuje svými úvahami a 

podněty a napomáhá k porozumění. Autor se věnuje pastoraci mládeže. 

Prekopová Jiřina: Malý tyran – Ačkoliv při výchově chtěli dělat vše dobře, zdá 

se jim, že se jejich děti vyvíjejí v malé tyrany… 
 

    „A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, 

kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.“ (Mt 2, 9-10)  
 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017 

Letošní Tříkrálová sbírka je za námi a tentokrát byla opravdu zimní. Do ulic 

orlickoústeckého okresu vyšlo ve dvacetistupňových mrazech více než dva tisíce 

odvážných dobrovolníků, aby potěšili lidi přáním štěstí, zdraví a pokoje, aby jim přinesli informace o činnosti 

Charity a nabídli možnost přispět potřebným. V dnešním světě se někdy zdá, že nás víc věcí dělí, než spojuje. 

Tříkrálová sbírka je ale krásným příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle. Charita, 

obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou akci, 

do které se každý svým dílem už 17 let obětavě zapojuje. Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz 

vyjadřuje Oblastní charita Ústí n. O. upřímné poděkování všem, kdo se na TS podílejí. Podrobné výsledky 

budou známy po ověření dokumentace a najdete je postupně na webu OCH www.uo.charita.cz  
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Přijde jeden spolužák k druhému a chce ho vyprovokovat: "Ty 

šmejdskej buřte!" "No tak, alespoň mluv spisovně." "Dobře. Ty šmýdský Buřtislave" 

Rychlost zvuku je velice proměnlivá. Stane se, že rodiče něco dceři vysvětlují v patnácti letech, ale do uší jí to 

dojde až o dvacet let později. 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ MILÁNEK: Milánek si o prázdninách stěžuje svému dědovi: „Víš, dědečku, život 

by mohl být tak krásný, kdybych neměl den co den nějaké nepříjemnosti s tvým synem!” 
 

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

mail: rkf.vmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983  

Připravujeme se na příští neděli 15.1. – 2. neděle v mezidobí 

1. čtení Iz 49,3.5-6, 2. čtení – 1 Kor 1,1-3, Evangelium – Jan 1,29-34 

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

