
                           Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

       Bohoslužby od 1. prosince do 8. prosince 2019 
 

  

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 2. PROSINCE 2019 – PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 
 16:00 – mše sv. v Naději (PJK)  17:00  -  mše sv. v Penzionu (PPM)    

ÚTERÝ 3. PROSINCE 2019 – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE 

 06:15 – rorátní mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 

STŘEDA 4. PROSINCE 2019 – STŘEDA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 

17:00 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby   

17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA ANNU, ELIŠKU, VĚRU, JITKU A RODIČE 

ČTVRTEK 5. PROSINCE 2019 – ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 
 06:15 – rorátní mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

                                 ZA DUŠE ZEMŘELÝCH DÁRCŮ MEŠNÍCH FUNDACÍ 

PÁTEK 6. PROSINCE 2019 – SV. MIKULÁŠE, BISKUPA    

 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROSLAVA A RŮŽENU BLAJDOVY 

 19:00 – 20:00 – Nikodémova noc v chrámu sv. Vavřince ve VM  

SOBOTA 7. PROSINCE 2019 – PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 
 16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku         

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

                                 ZA MARII A JOSEFA MICHALCOVY, JEJICH DCERU A ZETĚ A ZA DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 8. PROSINCE 2019 – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                  ZA VÁCLAVA, KARLU A JITKU BUREŠOVY A JEJICH RODIČE 
                10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)         

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  
 Zakoupením adventního věnce můžete podpořit charitativní dílo Mary´s Meals. 

 V zadní části kostela si můžete zakoupit brožurku Advent z královéhradecké diecéze (20 Kč) a adventní kalendář 

olomoucké diecéze (10 Kč). 

 Ne 1.12.: dnešní sbírka je určená na kněžský seminář a formace bohoslovců. 

 St 4.12., fara VM, po mši sv. cca 18:15: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s  P. Kunertem. 

 St 4.12.: Příležitost ke svátosti smíření v chrámu sv. Vavřince ve VM od 16:30. Zpovídat bude P. Kunert, P. Mistr 

 Čt 5.12, 18:30: Setkání Vesmírné mládeže nebude 

 Pá 6.12.: při mši sv., která začíná v 17:30 v chrámu sv. Vavřince se na děti přijde podívat Mikuláš. Děkujeme jednotě 

Orel, že ho opět nezapomněla pozvat a zamluvila pro děti sladkosti.   

 Pá 6.12., chrám sv. Vavřince, 19:00 – 20:00: Nikodémova noc. Během večera bude chrám sv. Vavřince osvětlen 

pouze svícemi a bude vytvořen prostor ke ztišení, hrát bude meditační hudba. Zpovídat bude P. Pavel Mistr.  

 So 7.12., fara Vysoké Mýto od 9.00: Duchovní obnova s jáhnem Karlem Dvořákem na téma Milosrdenství v SZ 

 Čt 12.12., modlitebna Bratrské jednoty Baptistů, 17:30: Ekumenická adventní bohoslužba 

 Prodej knih z Karmelitánského nakladatelství, kalendářů na rok 2020 a dárků pro děti bude ve VM, Vraclavi a 

Knířově až 15.12. 

 Ne 15.12., 16:00, chrám sv. Vavřince: Koncert duchovní hudby. Pořadatelem je Klub rodičů a přátel ZUŠ Vysoké 

Mýto. Účinkovat bude Dechový orchestr mladých, Symfonický orchestr Harmonia Iuvenis a dětský pěvecký sbor 

Rubínek ZUŠ ve Vysokém Mýtě.  

 Při sobotní a nedělní sbírce ze dne 23. a 24.11. se ve farnosti Vysoké Mýto vybralo celkem 3.762,- Kč.  
 

 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ: 

 Ne 1.12., 16:00, kostel sv. Jiří v Radhošti: Adventní koncert hudební skupiny Barokteto. Po koncertě jste zváni  

na slavnostní rozsvícení vánočního stromu před budovu OÚ, kde se zahřejeme svařeným vínem, punčem a čajem.  

 St 4.12., M-klub ve VM, 20:00: Koncert Vladimíra Merty. Pořádá Česká křesťanská akademie. Vstupné 100,- Kč. 
 

 

ADVENT: 

 Začíná doba adventní, tj. doba očekávání příchodu Ježíše Krista. K adventu patří roráty. V prosinci se budou konat v 

úterý a ve čtvrtek v 6:15 v chrámu sv. Vavřince rorátní mše sv. se specifickými zpěvy při osvětlení kostela svíčkami. 

 NEDĚLE 1. PROSINCE 2019 – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
          09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                       ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ČLENY RODINY HALASOVÝCH        
         10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)         

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

 



V sobotu 21.12. v 7:30 bude v chrámu sv. Vavřince dětská rorátní mše s lucernami s pozváním na společnou snídani 

na faře. 

 Nabízíme odkaz na webovou stránku pro ranní adventní modlitbu RORÁTY. Každodenní ranní modlitba bude 

obsahovat žalmy, četbu z Písma, zamyšlení, přímluvy a další modlitby a tradiční adventní staročeské rorátní. Webová 

stránka má adresu www.roraty.jednoduse.cz , android aplikaci lze stáhnout na Google Play (pod názvem RORÁTY).  
 

EVANGELIUM: Mt 24,37-44 Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době 

Noemově: Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic 

netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden 

z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, 

protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by 

byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu,  

kdy se nenadějete.“ 
 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kdo je tento král? Kde ho najdete v našem kostele? 

 

Otázka ze 24.11.2019: Andělů je v našem kostele hodně a možná se s nějakým potkáš příští 

týden i na ulici. Ale víš, kde je tento? Co vlastně jméno anděl znamená?   

Tohoto anděla najdete na Mariánském oltáři, poblíž sochy, která je kopií Pražského Jezulátka. 

Slovo anděl znamená posel, takže je prostředníkem mezi Bohem a člověkem. 

 

CYKLUS KATECHEZÍ PAPEŽE FRANTIŠKA – O SKUTCÍCH APOŠTOLŮ  
16. katecheze papeže Františka z 13. listopadu 2019, nám. sv. Petra: »Priscilla a Akvila ho vzali k sobě«     

Sk 18,1-3  Manželský pár ve službě evangeliu 

Skutky apoštolů vyprávějí o tom, jak Pavel, coby neúnavný hlasatel evangelia, po athénském pobytu, pokračuje v běhu 

evangelia světem. Novou etapou jeho misijní cesty je Korint, hlavní město římské provincie Achaje, obchodní a kosmopolitní 

sídlo díky dvěma důležitým přístavům. Jak čteme v osmnácté kapitole Skutků, Pavlovi nabídl pohostinství manželský pár 

Akvila a Priscilla (nebo Priska), kteří byli donuceni k přestěhování do Korinta z Říma poté, co císař Klaudius nařídil vyhoštění 

Židů (Sk 18,2). Zde bych rád učinil odbočku. Židovský národ si v dějinách hodně vytrpěl – vyháněli ho a pronásledovali...To 

se týkalo také tohoto manželského páru. V minulém století jsme zaznamenali tolik krutostí, které byly namířeny proti 

židovskému národu. Ačkoli jsme se domnívali, že jim je konec, dnes se tu a tam opět vrací pronásledování Židů. Bratři a sestry, 

něco takového není lidské ani křesťanské. Židé jsou našimi bratry! Není možné je pronásledovat, rozumíte? Tito manželé 

ukazují, že mají srdce plné víry v Boha a velkorysosti vůči druhým lidem, schopné vytvořit prostor pro ty, kteří jako cizinci 

žijí ve stejných podmínkách jako oni. Tato vnímavost je přivádí k odpoutání od sebe sama, aby pěstovali křesťanské umění 

pohostinnosti a otevřeli apoštolu Pavlovi dveře svého domu. Takto přijímají nejenom evangelizátora, ale také jeho hlásání – 

Kristovo evangelium, „jímž se projevuje Boží moc a které přináší záchranu každému, kdo věří“. Od oné chvíle jejich domov 

prosycuje vůně Slova, „plného života a síly“ (Žid 4,12), která oživuje srdce. 

Akvila s Priscillou sdílejí s Pavlem rovněž řemeslnou činnost, tedy výrobu stanů. Pavel si velice vážil jejich manuální práce a 

považoval ji za přednostní prostor křesťanského svědectví a za správný způsob obživy beztoho, že bychom někomu či celé 

komunitě byli za obtíž. Akvilův a Priscillin dům v Korintu otevřel dveře nejenom apoštolovi, ale také bratrům a sestrám 

v Kristu. Pavel proto může mluvit o společenství, které „se schází v jejich domě“ (1 Kor 16,19), z něhož se stává „dům církve“, 

domus ecclesiae, místo naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie. Také dnes v některých zemích, kde není náboženská 

svoboda a křesťané nejsou svobodní, se věřící tak trochu ve skrytu scházejí po domech k modlitbě a eucharistické oběti. Také 

dnes existují takové domovy a rodiny, které se stávají chrámem eucharistie. 

Po půldruhém roce korintského pobytu Pavel toto město opouští společně s Akvilou a Priscillou, kteří zůstávají v Efesu. 

Rovněž tam se z jejich domu stává katechetický prostor. Nakonec se oba manželé vracejí do Říma a jsou adresáty oslavné řeči, 

kterou Pavel začleňuje do listu Římanům. Pavel byl těmto manželům vděčný, a proto o nich napsal v listě Římanům. 

Poslechněte si, jak: „Pozdravujte Prisku a Akvilu, kteří se mnou pracovali pro křesťanskou víru a nasadili pro mě vlastní život: 

jsem jim zavázán vděčností nejen já, ale všechny církevní obce pohanokřesťanů“. Kolik rodin v čase pronásledování nasazuje 

život, aby ukryli pronásledované! Zde máme první vzor – rodinné přijetí i v těžkých časech. 

Mezi četnými Pavlovými spolupracovníky vynikají Akvila s Priscillou (nebo Priskou) jako „vzory manželského života, 

odpovědně usilujícího sloužit celému křesťanskému společenství“, a připomínají nám, že díky víře a evangelizačním snahám 

mnoha laiků, jako byli oni, se křesťanství dostalo až k nám. Pomyslete, že křesťanství od samého počátku hlásali také laici! 

Vy, laici, nesete skrze křest odpovědnost za šíření víry. Bylo „nezbytné nasazení těchto rodin, manželů, křesťanských 

společenství, věřících laiků, kteří poskytli půdu (humus) k růstu víry, aby křesťanství mohlo zakořenit v zemi lidu a plně se 

rozvinout“ (tamtéž). Tato věta papeže Benedikta XVI. je nádherná – laici poskytují humus k růstu víry. 

Prosme Otce, který se rozhodl učinit z manželů „živé umělecké dílo“ – Jsou tady novomanželé? Tady jsou! Poslyšte, to je 

vaším povoláním, máte být skutečným uměleckým dílem – aby vylil svého Ducha na všechny křesťanské páry, aby po vzoru 

Akvily s Priscillou dokázaly otevírat svá srdce Kristu a bratrům a přeměnily své domovy na domácí církve. To je krásné slovo 
– domov je domácí církví, kde se prožívá společenství a přináší se oběť života prožívaného s vírou, nadějí a láskou. Musíme 

se však modlit k těmto dvěma světcům, Akvilovi a Prisce, aby naše rodiny naučili, jak žít jako oni a být domácí církví, z jejíž 

úrodné prsti roste víra. 
 

 

www.katolik.vmyto.cz,   
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 
www.instagram.com/katolik.vmyto    

Připravujeme se na příští neděli (8.12.2019) 2. neděli adventní: 1. čtení:      

Iz 11,1-10, 2. čtení: Řím 15,4-9, Evangelium: Mt 3,1-12 

http://www.roraty.jednoduse.cz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hofirek.roraty
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
http://www.instagram.com/katolik.vmyto/

