
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 28. prosince 2014 do 4. ledna 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 29. prosince – PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

09:00 – mše sv. v penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 30. prosince – ŠESTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) 

STŘEDA 31. prosince – SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ (SV. SILVESTRA I., (PAPEŽE) 

16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

Společné poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 

ČTVRTEK 1. ledna – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 

Jesličky: 14–16 h. 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI 

10:00 – mše sv. ve Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

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

PÁTEK 2. ledna – PAMÁTKA SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, BISKUPŮ A 

UČITELŮ CÍRKVE (1. pátek v měsíci) 

17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM), (první pátek v měsíci) 

SOBOTA 3. ledna – SOBOTA V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

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

16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK) 

NEDĚLE 4. ledna – 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ (1. neděle v měsíci) 

08:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA RODINU OLŠINOVU A JETMAROVU 
10:00 – mše sv. ve Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 

17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) 
 
 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit knihy z farní knihovny. 

 Dnes 28.12. se uskuteční v 18:30 na faře schůzka vedoucích Tříkrálové sbírky. 

 Kdo se chcete s námi zúčastnit v Praze evropského setkání mladých, které organizuje komunita Taizé, 

nahlaste se P. Mistrovi. Odjezd vlakem z VM v úterý 30.12. v 9:05, návrat do VM v 1:18.  

 V neděli 4.1.2015 bude výstav Nejsvětější Svátosti do 12 hod v kostele. Od 16:30 proběhne v kapli 

společné modlitební setkání před Nejsvětější Svátostí zakončené svátostným požehnáním. Zapisujte se 

prosím ke službě a modlitbě. 

 Setkání těch, kt. se připravují na přijetí svátostí v dospělosti, proběhne ve čtvrtek 8.1. od 19 hod na faře. 

 Je možné zapisovat mše sv. na 1. pololetí roku 2015. 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 21.12 2014 byla 6.215 Kč. 
 

Evangelium / Lk 2,22-40 22Když nadešel čas očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do 

Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, 23jak je psáno v Zákoně Páně: 'Všechno prvorozené mužského roku ať je 

zasvěceno Pánu.' 24Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě 

holoubata. 25Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný 

a očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. 26Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, 

dokud neuvidí Pánova Mesiáše. 27Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, 

aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. 28Vzal ho do náručí a takto velebil Boha: 29"Nyní můžeš, 

Hospodine, podle svého slova propustit svého služebníka v pokoji, 30neboť moje oči uviděly spásu, 31kterou 

jsi připravil pro všechny národy: 32světlo na osvícení pohanům a slávu pro tvůj izraelský lid." 33Jeho otec i 

matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. 34Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: "On 

je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat 35- i tvou 

vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí." 36Také tam byla prorokyně Anna, dcera 

Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, 

NEDĚLE 28. prosince – SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 

07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM) 

08:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA A RODIČE Z OBOU STRAN 
10:00 – mše sv. ve Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. v Knířově (PJK) 

         17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA ANNU SICHOVU,       

MANŽELA, ZETĚ, SNACHUA RODIČE Z OBOU STRAN 

 

 



37potom sama jako vdova - bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a 

modlitbami ve dne v noci. 38Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo 

očekávali vykoupení Jeruzaléma. 39Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého 

města Nazareta. 40Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerii 

z živého 

ekumenického 

Betléma najdete 

na našich 

webových 

stránkách. Ve 

sbírce na 

Světélko, které se 

věnuje romským 

předškolním 

dětem, se v rámci 

živého Betlému 

vybralo 3.663 

Kč. Všem dárcům děkujeme. Děkujeme také všem, kteří se do jeho organizace zapojili a všem, kteří pomohli 

připravit slavení vánoc. 
 

 

ZA FARNÍ KANCELÁŘ PŘEJEME VŠEM POŽEHNANÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮA VŠE 

DOBRÉ DO NOVÉHO ROKU. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Na závěr půlnoční mše svaté se jistý kněz rozloučil s přítomným 

takto: “Přeji vám všem radost z příchodu Spasitele na svět. A těm, které tu zase celý rok neuvidím, přeji i pěkné 

Velikonoce a příjemnou dovolenou.” 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ JIRKA: Malého Jirku pošlou rodiče na faru, aby tam vyřídil nějaký vzkaz. Tatínek 

říká Jirkovi: „Jirko, až přijdeš na faru, tak nezapomeň pozdravit Chvála Kristu.“ Když se pak Jirka vrátí, tak se 

tatínek ptá, jestli všechno dobře vyřídil a jestli také nezapomněl pozdravit. „Pozdravit jsem nezapomněl,“ 

povídá chlapec. „Ale protože mi přišla otevřít hospodyně, tak jsem pozdravil Zdrávas Maria.“  

 

 
 

http://www.katolik.vmyto.cz/; mail: rkf.vmyto@tiscali.cz; tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 2. Neděle po Narození Páně 
1. čtení – Sir 24,1-4.12-16 ; 2. čtení – Ef 1,3-6.15-18; Evangelium – Jan 1,1-18 

 


