
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 29. prosince 2019 do 5. ledna 2020 

 
 

PONDĚLÍ 30. PROSINCE 2019 – PONDĚLÍ V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

 10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

 13:00 – mše sv. při pohřbu pana Jaromíra 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 2020 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 

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

                                PROSBA O POŽEHNÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 

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

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

ČTVRTEK 2. LEDNA 2020 – PAMÁTKA SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, 

BISKUPŮ A UČITELŮ CÍRKVE 
 08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)  

               ZA JANU DOKUPILOVOU, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 3. LEDNA 2020 – PÁTEK PO OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ  

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

SOBOTA 4. LEDNA 2020 – SOBOTA PO OKTÁVU NAROZENÍ 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 5. LEDNA 2020 – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 
 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  
 Čt 2.1.,fara, 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: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s  P. Kunertem  

 Pá 10.1., fara, 18:30: Příprava dospělých na svátosti (křest, svaté přijímání, biřmování). Kdyby se Vás 

tato nabídka týkala nebo byste věděli o někom, kdo by měl zájem, kontaktujte pana faráře P. P. Mistra nebo 

Radku Blajdovou. 

 Po 13.1., fara, 18:30: Společné posezení s večeří pro ty, kteří se aktivně podílejí na činnosti naší farnosti. 

 V kostele v sakristii můžete zapisovat do kalendáře intence a další vaše úmysly při mši sv. na rok 2020. 

 Sbírky ve Vysoké Mýtě: 21. a 22.12.2019 - 5.848 Kč, 24.12.2019 – 4.863 Kč, 25.12.2019 – 9.075 Kč, 

26.12.2019 – 3.329 Kč, Ekumenický živý betlém – 5.728 Kč. 
 

EVANGELIUM: Mt 2,13-15.19-23 13Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: "Vstaň, 

vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, 

aby ho zahubil." 14Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta 15a byl tam až do Herodovy 

smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Z Egypta jsem povolal svého syna.' 19Když Herodes zemřel, 

zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně 20a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, 

protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli." 21Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské 

země. 22Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít, a podle 

pokynu ve snu se odebral na území galilejské. 23Šel tedy a usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se 

splnilo, co je řečeno ústy proroků: 'Bude nazýván Nazaretský.' 

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 

 

 

https://pixabay.com/cs/vectors/v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-hv%C4%9Bzdi%C4%8Dka-sv%C3%A1tky-j%C3%B3zef-1863837/


ŽIVÝ EKUMENIKÝ BETLÉM: 

Na webu naší farnosti najdete odkaz na krátké video. Fotografie nafotila Eliška Blajdová. 
 

  
 

    
 

     
 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy vánočních svátků: hudebníkům pod vedením pana Ladislava 

Kully, kostelnicím a ministrantům, těm, kteří pomohli s úklidem a připravili v kostele krásnou vánoční 

výzdobu a betlém, těm, kteří se zapojili do živého ekumenického betléma… 

 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete v kostele tyto anděly, s kterými jsme se vydali putovat do 

Betléma? Kolik jich tam celkem je? 

 

Otázka z 22.12.2019: Kde najdete v kostele tento nápis: „Sláva 

na výsostech Bohu…“? Nápis se nachází na vitrážním okně na 

kůru. 

 

 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Maminka Pepíčkovi: „Zase si na tebe stěžovala paní učitelka.“ 

Pepíček: “Co proti mně pořád má! Vždyť já jsem ve škole už týden nebyl!!!“ 
 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto  

Připravujeme se na příští neděli (05.1.2020) Slavnost Zjevení Páně: 1. čtení 

Iz 60,1-6; 2. čtení Ef 3,2-3a.5-6, Evangelium Mt 2,1-12 
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