
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 6. ledna do 13. ledna 2019 
 

 

 

 
 
 
 

PONDĚLÍ 7. LEDNA 2019 – PONDĚLÍ PO ZJEVENÍ PÁNĚ 
 16:00 – mše sv. v Naději (PJK)  17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 8. LEDNA 2019 – ÚTERÝ PO ZJEVENÍ PÁNĚ  

STŘEDA 9. LEDNA 2019 – STŘEDA PO ZJEVENÍ PÁNĚ 

 14:00 – mše sv. v Ledaxu s příležitostí svátosti smíření (PPM) 

      16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře ve VM (PPM), společné modlitby (pí Loskotová)  

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

                    17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)         

ČTVRTEK 10. LEDNA 2019 – ČTVRTEK PO ZJEVENÍ PÁNĚ 

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

PÁTEK 11. LEDNA 2019 – PÁTEK PO ZJEVENÍ PÁNĚ 
 17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)  

SOBOTA 12. LEDNA 2019 – SOBOTA PO ZJEVENÍ PÁNĚ 
 16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PPM)   

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

NEDĚLE 13. LEDNA 2019 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 
 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA FRANTIŠKA ŽOČKA, MANŽELKU, RODIČE Z OBOU 

STRAN, RODIČE LNĚNIČKOVY A ZA DUŠE V OČISTCI 

 10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)         

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  
 Na kurz akolytů se přihlásili: Jiří Zelenka, Radka Blajdová, manželé Jiřina a Petr Smolákovi, Erika Víšková a 

Stanislav Herman 

 Máte poslední možnost přispět na charitativní dílo Mary´s meals, sbírka bude ukončena v neděli 13.1. po mši sv.  

 St 9.1. bude opět setkání nad liturgií následující neděle s P. J. Kunertem. 

 Pá 11.1., 18:15, fara: Biblická hodina 

 Pá 18.1., 18:30, Bratrská jednota baptistů: Večer chval a modliteb v rámci Týdne za jednotu křesťanů – zváni jsou 

všichni ke společným chválám a modlitbám. Přijďte se společně modlit se všemi křesťanskými církvemi našeho 

města. 

 V kostele v sakristii můžete zapisovat do kalendáře intence a další vaše úmysly při mši sv. na příští rok 2019.  

 Ve farnosti Vysoké Mýto se vybralo celkem při mši sv.: So 29.- Ne 30.12.2018 (4.815,- Kč), při mši sv. na Nový rok 

1.1.2019 (4.585,- Kč). Všem dárcům děkujeme! 
 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ A DALŠÍ INFORMACE 

 Čt 10.1., 15:30, Klub Alfa-Omega (Oblastní charita Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69 – vchod přes půjčovnu 

kompenzačních pomůcek): Setkávání pozůstalých. Srdečně jsou zváni všichni, kteří se vyrovnáváte se ztrátou 

blízkého člověka a rádi byste sdíleli to, co právě prožíváte. Více informací na tel. 731 402 331. 

 So 12.1., 10:00-16:00, Pardubice, Salesiánský klub mládeže, Zborovské nám. 2018: Duchovní setkání žen a dívek 

na téma „Bůh a člověk v žalmech aneb objevování žalmů tvořivou cestou“. Program poveden S. M. Angelika 

Pintířová. Oběd a občerstvení zajištěno, poplatek 150 Kč. Zájemkyně, hlaste se do 7.1. Radce Blajdové. 

 So 16.2., Hradec-Králové, v prostorách ZŠ Jana Pavla II.: jednodenní duchovní obnova pro manželské páry na 

téma Radost ze vzájemné lásky. Duchovní obnovou provází P. Jan Uhlíř. Pořádá Centrum pro rodinu Biskupství 

královéhradeckého v rámci Národního týdne manželství. Bližší informace o akci viz www.bihk.cz/pastorace/centrum-

pro-rodinu, tel. 495 063 430, 734 435 360, 603 147 718. Přihlášky do 10.2.2019. 
 

EVANGELIUM: Mt 2,1-12  Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma 

mudrci od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se 

mu přišli poklonit.“ Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele 

Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: „V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: 

‘A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který 

bude panovat mému izraelskému lidu.’“ Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se 

ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, 

abych se mu i já přišel poklonit.“ Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla 

před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili 

do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary:  

zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou. 

 

NEDĚLE 6. LEDNA 2019 – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 
 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA FARNOSTI 

 10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)         

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

 

http://www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu
http://www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu


 

 
Za P. Pavla Mistra bylo ve Vysokém Mýtě pokřtěno od roku 1999 celkem 512 lidí. 

 

STATISTIKY FARNÍ KNIHOVNY ZA ROK 2018 
Za rok 2018 bylo provedeno 279 výpůjček, vypůjčilo si je celkem 48 čtenářů, tj. v průměru 5,8 knih na 

aktivního čtenáře na rok. Průměrně se vypůjčilo cca 5,4 knih týdně.  

Vypůjčeno bylo 210 knih (z celkového objemu 2 679) = cca 7,8%. 

Bylo zakoupeno 110 nových knih v hodnotě 11.085 Kč + 24 knih bylo darováno. Knihovna nabízí 2.680 

titulů především náboženské literatury. Od srpna 2014 bylo investováno do nových knih, oprav knih a balících 

fólií celkem 47.490 Kč, z darů od farníků se získalo 52.799 Kč.  
 

Nejčtenější knihy: 

Vácha Marek: Nevyžádané rady mládeži 

Trobisch Walter A.: Dva středy jeden kruh 

Böhmová Františka: Koukej, mami! 

Burpo Todd: Nebe opravdu je 

McKenna Briege: Zázraky se opravdu dějí 

Lochmanová Kateřina: Kotva naděje 

Luc René: Vychoval mě gangster 

Schererová Daniele: Nikdo ti neuvěří 
 

Nejčtenější autoři: 

Grün Anselm, Kašparů Max, Vácha Marek, Lachmanová 

Kateřina, Trobisch Walter 
 

Nejaktivnější čtenáři s počtem výpůjček: 

Štohanzl Milan 49 

Kuchařová Michaela 33 

Androlová Marie, Fialová Kristýna, Motyčkovi 21 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: „A nejste vy příliš mladý na doktora?“. „Ani ne, já jsem dětský 

lékař.“ 
 

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

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 

 

Připravujeme se na příští neděli (13.1.2019):  Svátek Křtu Páně, 1. čtení: Iz 

42,1-4.6-7, 2. čtení: Sk 10,34-38, Evangelium: Lk 3,15-16.21-22 

Děkujeme všem, kteří se zapojili a kteří 

podpořili Tříkrálovou sbírku. 

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

