
AKCE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 
V MĚSÍCI PROSINCI 2017 

 
Úterý 28.11.2017, 17:00 AGLOW   
Tenkrát se bude konat na naší faře a své svědectví o setkání s Bohem předá Dana Štěpánová. 
Neformální setkání Aglow nabídne vánoční dílny a budete si moci vyrobit dárek pro své blízko 
nebo jeho zakoupení podpořit potřebné. 
 
Pátek 1.12.2017, 19:00-21:00 NIKODÉMOVA NOC A VEČER CHVAL 
Tentokrát začneme Nikodémovu noc SPOLEČNÝMI CHVALAMI.  
Modlitba chval a díků bude doprovázena hudbou, texty k písním chval budou k dispozici formou 
projekce na plátno. Večer chval není koncertem kapely ani možností říci mnoho slov. Je to 
příležitost k setkání s Bohem. Příležitost projevit mu svou chválu a dík, vzdát mu čest. Po 
společném začátku bude opět příležitost ke ztišení, osobní modlitbě a ev. svátosti smíření či 
rozhovoru s knězem. Nikodémova noc se koná každý první pátek v měsíci, další se uskuteční 
v pátek 5.1.2018. 
 
Neděle 3.12.2017 v 8:30, chrám sv. Vavřince – PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE 
Začíná doba adventní, tj. doba očekávání příchodu Ježíše Krista. Je to čas ke ztišení a modlitbě, 
čas přípravy na slavení Božího narození. Při všech bohoslužbách této neděle proběhne žehnání 
adventních věnců, přineste si je přede mší sv. k oltáři. 
 
OSLAVA SV. MIKULÁŠE  
 
Čtvrtek 7.12.2017 – 17:00, Husův sbor - EKUMENICKÁ ADVENTNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA 
s následným společným posezením 
 
Sobota 9.12.2017 v 15:30, chrám sv. Vavřince - KONCERT VESMÍRNÉ KAPELY.  
VeKa  je společenství asi 30 mladých lidí, kteří svým zpěvem a hudbou chválí Boha a zpívají 
především pro mladé. Často pořádají různé koncerty a doprovázejí setkání mládeže. 
 
Neděle 10.12.2017 v 8:30, chrám sv. Vavřince - MŠE SV. S PŘIJETÍM DOSPĚLÝCH DO 
KATECHUMENÁTU – hraje a zpívá Vesmírná kapela.  
 
Sobota 16.12.2017, fara Vysoké Mýto - ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA s P. Vítem Horákem, 
který nás povzbudí k životu pro druhé ve společenství. 
 
Neděle 17.12.2017 v 8:30, chrám sv. Vavřince - DĚTSKÁ MŠE SV. – hraje a zpívá Sboreček.  
 
Neděle 17.12.2017 v 16:00, chrám sv. Vavřince – ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ 
Účinkují: přípravná oddělení KORÁLEK a KAMÍNEK, dětský pěvecký sbor RUBÍNEK ZUŠ, žáci a 
jejich učitelé ZUŠ, Vysoké Mýto, smíšený pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto 
 
Neděle 24.12.2017 - 14:00-15:00, u kostela Nejsvětější Trojice EKUMENICKÝ ŽIVÝ BETLÉM, od 
kterého si budete moct odnést betlémské světlo.  
 
 
V prosinci se budou konat RORÁTY v chrámu sv. Vavřince každé úterý a čtvrtek v 6:20. Jedná se o 
ranní mše svaté v době adventní se specifickými zpěvy. 
 



JESLIČKY v chrámu sv. Vavřince bude možné navštívit v neděli 24.12. od 15 do 16 hod a v pondělí 
25.12., v úterý 26.12., v neděli 31.12. a na Nový rok od 14 do 16 hod. 
 
Knihy z FARNÍ KNIHOVNY si můžete vypůjčit každou neděli po mši sv., která začíná v 8:30 
v kostele sv. Vavřince, nebo v pátek 18:30-19:00 ve farní knihovně na římskokatolické faře 
(Försterova 161).  
 
Program adventních a vánočních bohoslužeb: 
NEDĚLE 24. prosince – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ – ŠTĚDRÝ DEN  
                                  08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  

 16:00 - mše sv. v kostele na Vraclavi  
 20:30 - mše sv. kostele v Knířově  
  22:00 - mše sv. v kostele v Zámrsku     
  24:00 – půlnoční mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM   

 
PONDĚLÍ 25. PROSINCE - SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
  08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince  
 10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi  
 13:30 – mše sv. v kostele v Knířově  
ÚTERÝ 26. PROSINCE – SLAVNOST SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA 
                  08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  
 10:00 – mše sv. v kostele ve Slatině  
STŘEDA 27. PROSINCE – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY 
                               17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM – žehnání vína v kostele 
ČTVRTEK 28. PROSINCE – SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ 
                               08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM          
                               10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu  
PÁTEK 29. PROSINCE – PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 
                               16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře, společné modlitby  
                               17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM   
SOBOTA 30. PROSINCE – ŠESTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 
 16:00 - mše sv. v kostele v Zámrsku  
 17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kapli na faře ve VM  
NEDĚLE 31. PROSINCE – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 
 08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM   
                                           ZA RODINY NAŠÍ FARNOSTI -  PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2017 
 10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi  - PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2017 
 13:30 – mše sv. kostele v Knířově  - PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2017 
PONDĚLÍ 1. ledna – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 
 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  
                              10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi   
                              13:30 – mše sv. kostele v Knířově  
 

Přejeme pokojné a požehnané svátky . 
 


