Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 22. prosince 2019 do 1. ledna 2020
NEDĚLE 22. PROSINCE 2019 – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA,
RODIČE O OBOU STRAN, MARII FOJTÍKOVOU, ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ
ČLENY RODU A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
PONDĚLÍ 23. PROSINCE 2019
09:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 24. PROSINCE 2019 – ŠTĚDRÝ DEN
16:00 – dětská mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
20:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
22:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)
24:00 – půlnoční mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) – Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby
STŘEDA 25. PROSINCE 2019
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA NAŠE FARNOSTI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
ČTVRTEK 26. PROSINCE 2019 – SLAVNOST SV. ŠTĚPÁNA PRVOMUČEDNÍKA
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JOSEFA VONDRÁČKA, ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ČLENY, ZA CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI

10:30 - mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) + křest Františka Štěpána Kalouska
PÁTEK 27. PROSINCE 2019 – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) – žehnání vína v kostele
ZA ŠÍŘENÍ EVANGELIA V NAŠEM MĚSTĚ A VE SVĚTĚ
SOBOTA 28. PROSINCE 2019 – SVÁTEK SVATÝCH MLÁDÁTEK, MUČEDNÍKŮ
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) ZA PANA JAROSLAVA PTÁČKA
NEDĚLE 29. PROSINCE 2019 – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINY NAŠICH FARNOSTÍ
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) - PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2019
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM) – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2019
PONDĚLÍ 30. PROSINCE 2019 – PONDĚLÍ V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM)
13:00 – mše sv. při pohřbu pana Jaroslava Horáčka v kostele ve Slatině (PPM)
16:30 – mše sv. v Naději (PPM) 17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 31. PROSINCE 2019 – SV. SILVESTR
16:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) – PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2019
23:30 – 24:00 – NIKODÉMOVA SILVESTROVSKÁ NOC v chrámu sv. Vavřince s požehnáním
do nového roku a novoročním přípitkem před kostelem
STŘEDA 1. LEDNA – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:
Dnes máte poslední možnost zakoupit si v zadní části kostela knihy z Karmelitánského nakladatelství a originální
dárky pro děti s ilustracemi Venduly Hegerové – knihy, trička, plecháčky, gymvaky atd.
Od ledna 2020 naše farnost počítá s přípravou dospělých na svátosti (křest, biřmování). První setkání se uskuteční
v pátek 10.1. v 18:30 na faře. Kdyby se Vás tato nabídka týkala nebo byste věděli o někom, kdo by měl zájem,
kontaktujte pana faráře P. P. Mistra nebo Radku Blajdovou.
Čt 2.1., fara VM, 18:30: Pravidelné setkávání Vesmírné mládeže
Pá 3.1., 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.
St 8.1., fara VM: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem
V kostele v sakristii můžete zapisovat do kalendáře intence a další vaše úmysly při mši sv. na příští rok 2020.
Při sobotní a nedělní sbírce ze dne 14. a 15.12.2019 se ve farnosti Vysoké Mýto vybralo celkem 5.338,- Kč.
VÁNOČNÍ DOBA:
Prosíme o pomoc se zajištěním hlídání jesliček v době vánočních svátků v chrámu sv. Vavřince. Zapište se
do přiloženého rozpisu na stolku v kostele nebo v kapli na faře. Děkujeme.

Po 23.12., od 12:00: Prosíme o pomoc se stavěním stromků a od 14:00 prosíme také děti o pomoc se zdobením.
Po 23.12. od 17:00: Vánoční koncert a živý betlém v kostele sv. Mikuláše ve Vraclavi. Speciální autobus
vypravovaný z Vysokého Mýta odjíždí v 16:40 od městského úřadu, nastoupit do něj bude možné i na zastávce u
nádraží ve Vraclavské ulici asi v 16:45. Můžete se zde setkat také s mýtskou svatou rodinou a „malým“ oslíkem
Naďou…
Út 24.12., 14:00 – 15:00, u kostela Nejsvětější Trojice: Ekumenický živý Betlém, od kterého si budete moct odnést
betlémské světlo. V letošním roce bychom sbírkou chtěli podpořit znevýhodněné a handicapované děti z Vys. Mýta.
So 28.12. v 19:00 a v 19:30: chrám sv. Vavřince: Vánoční putování s anděly do Betléma. Kostel bude nasvícen
svíčkami a společně ho půjdeme objevovat s baterkami (vezměte je s sebou).
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Čt 26.12., Šemberovo divadlo ve VM, 17:00: Benefiční 20. koncert na podporu Nadace Krmte hladové se skupinou
NAAM a jejími hosty. Pořádá Církev Bratrská ve VM a M-klub.
EVANGELIUM: Mt 1,18-24 S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem.
Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl
ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe,
synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a
dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka:
„Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“. Když se Josef probudil ze spánku,
udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.
ZA FARNÍ KANCELÁŘ A ZA TY, KTEŘÍ PRACUJÍ A CHYSTAJÍ SE NA FAŘE PRACOVAT,
VÁM PŘEJEME POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
P. Pavel Mistr, Jana Tomášková, Radka Terezie Blajdová, Anna Matějková a Lukáš Žampach

Ke konci roku končí pracovní poměr paní Janě Tomáškové. Děkujeme ji za její věrné služby pastorační asistentky a
přejeme ji mnoho úspěchu v jejím novém zaměstnání.
KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Kde najdete v kostele tento nápis: „Sláva na výsostech
Bohu…“?
Otázka z 15.12.2019: Kdo je na této vitráži? Kde se to okno nachází?
Kde jinde tohoto svatého v našem kostele najdeme? Na vitráži je sv. Josef
s Ježíškem a vitráž se nachází v presbytáři kostela, vpravo od oltáře.

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

Připravujeme se na příští neděli (29.12.2019) Svátek Svaté rodiny: 1. čtení:
Sir 3,3-7.14-17a, 2. čtení: Kol 3,12-21, Evangelium: Mt 2,13-15.19-23

