
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 2. do 9. února 2020 

 
 
 
 
 
PONDĚLÍ 3. ÚNORA 2020 – SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

16:00 – mše sv. v Naději (PPM)        17:00 – mše sv. v Penzionu (PJK)   

ÚTERÝ 4. ÚNORA 2020 – ÚTERÝ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 5. ÚNORA 2020 – PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE 

13:30 – bohoslužba slova na LDN Žižkova (PPM) 

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

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

ČTVRTEK 6. ÚNORA 2020 – PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ  
                    08:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) NA DOBRÝ ÚMYSL PANÍ PTÁČKOVÉ 

 13:30 – bohoslužba slova na LDN Hradecká (PPM)  

PÁTEK 7. ÚNORA 2020 – PÁTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

SOBOTA 8. ÚNORA 2020 – SV. JOSEFINY BAKHITY, PANNY 
 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 JAROMÍRA KALIBÁNA, ŠVAGRA JOSEFA, RODIČE Z OBOU STRAN, SESTRU MARII, 

BRATRA LUDVÍKA S MANŽELKOU A DUŠE V OČISTCI    

NEDĚLE 9. ÚNORA 2020 – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
 07:30 – mše sv. v kostele na Slatině (PPM) 

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

               ZA JAROSLAVA HORÁČKA, CELOU RODINU A 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:  
 Šalamounky: Nabízíme k prodeji za 25 Kč (speciál za 15 Kč) Křesťanský křížovkářský magazín. Kromě křížovek se 

můžete těšit na vtipy, biblický kvíz, sudoku či osmisměrky. Vhodný dárek pro ty, kteří rádi luští… 

 St 5.2., fara: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s  P. Kunertem  

 St 5.2., fara, 18:30: Příprava dospělých na svátosti  

 Čt 6.2., chrám sv. Vavřince, 15:00: Prosíme o pomoc při uklizení stromků a prosíme také děti, aby pomohly stromky 

odstrojit. Děkujeme. 

 Čt 6.2.,fara, 18:30: Pravidelné setkávání Vesmírné mládeže  

 Pá 7.2., chrám sv. Vavřince, 19:00-20:00: Nikodémova noc 

 Ne 16.2., 16:00, fara: kurz Up2Me. Na kurz se přihlásilo 14 dětí z našich farností. 

 Ne 28.6.-čt 2.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích 

 Pá 3.7.-pá 17.7.: Letní dětský tábor Vranice 2020 

 Pá 17.7.-so 18.7., fara v Nových Hradech: Setkání táborníků za 25 let trvání tábora. Zveme všechny, kteří se 

během těchto 25 let účastnili tábora jako vedoucí, praktikanti či táborníci jak na Liberku, Zdobnici, Františkově 

v Krkonoších či v posledních letech na Vranicích. 

 Sbírky ve Vysoké Mýtě: 26.1.2020 – 3.529 Kč. 
 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ: 

 Út 4.2., Šemberovo divadlo, 17:00: Slavnostní zakončení vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů, který ve 

spolupráci s naším městem uspořádala nezisková organizace Post Bellum. Devět žákovských týmů Vám během 

jednoho podvečera představí životní příběhy devíti vysokomýtských pamětníků. 

 Pá 14.2., M- Klub, 20:00: XXII. Orelský ples, vstupné v předprodeji 160 Kč od 30.1. v IC na MÚ. 
 

EVANGELIUM: Lk 2,22-40 Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby 

ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: ʻVšechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!ʼ Přitom 

chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden 

člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. 

Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, 

právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto 

velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou 

spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho otec i 

matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven 

NEDĚLE 2. ÚNORA 2020 – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 
 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  

 



k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – 

aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně 

pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. 

Nevycházela z chrámu a sloužil Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a 

mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se 

do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. 
 

 

FARNÍ KNIHOVNA NABÍZÍ 

NOVINKY: 

* Síla modlitby za vaše dospělé 

děti - Stormie Omartianová: I 

když je dětem 18, odmaturují a 

odejdou z domu, rodičovské 

povinnosti tím nekončí, stále 

zůstáváte rodiči, kteří mají o své 

děti starost i nadále, takže úkol 

modlit se za své potomky trvá dál. 

* Knížka pro vdovy na prvních 

pět let - James Windell , Kristin 

Meekhof: Kniha nabízí zcela 

konkrétní pomoc do těžkých 

prvních týdnů po úmrtí manžela, 

ale její silná stránka tkví i v tom, že 

počítá s 5-letým obdobím, kterým 

vdovy provází. Najdete zde mnoho 

praktických rad a postupů v mnoha 

oblastech a také mnoho výpovědí 

vdov, které si truchlením prošly a 

byly ochotny se o své prožitky a 

zkušenosti podělit. 

* Příběhy nejen pro nemocné - 

Sonja Bachlová: Knížka obsahuje 

75 krátkých příběhů, většinou se 

silnou pointou, které člověka 

doslova chytí za srdce. Nejedná se, 

jak bychom mohli soudit podle 

názvu knihy, o texty určené 

výlučně pro lidi nemocné, i když je 

pravda, že autorka často čerpá ze 

své znalosti hospicového prostředí. 

* Manželství – cesta ke svatosti – 

Jitka Krausová: Kniha zahrnuje 

příběhy manželských párů, které 

jsou kandidáty ke svatosti. Kromě 

medailonků zde najdete i podněty 

k zamyšlení a rozjímání, nejedná 

se tedy jen o „informace“, ale o 

„in-formace“, o to, co nás vstoupí 

a formuje nás. 
 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Co znázorňuje tento reliéf? Kde se nachází? 
 

Otázka z 26.1.2020: Víš, kde najdeš tento reliéf? Co je na něm zobrazeno? 

Jedná se o reliéf 12-letého Ježíše v chrámě, který je součástí oltáři sv. 

Josefa v pravé lodi (od vstupních dveří). Oltář je z roku 1940 a jeho 

autorem je Břetislav Kafka z Červeného Kostelce. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Říká vědec: „Pane Bože, 

umím vytvořit člověka.“ „Jo? Tak to předveď.“ „No, podívej se, vezmu hlínu….“ „No, 

počkej, ale vem svou hlínu…“ 
 

www.katolik.vmyto.cz, tel. 465 420 983  

rkfvmyto@tiscali.cz  

www.instagram.com/katolik.vmyto  

Připravujeme se na příští neděli (9.2.2020) 5. neděle v mezidobí: 1. čtení Iz 

58,7-10, 2. čtení 1 Kor 2,1-5, Evangelium Mt 5,13-16 
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