
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 10. ledna do 17. ledna 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 11. LEDNA 2021  – PONDĚLÍ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

ÚTERÝ 12. LEDNA 2021 – ÚTERÝ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 13. LEDNA 2021  – STŘEDA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ČTVRTEK 14. LEDNA 2021  – ČTVRTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

PÁTEK 15. LEDNA 2021 – PÁTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

SOBOTA 16. LEDNA 2021 – SOBOTA 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM) 

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

NEDĚLE 17. LEDNA 2021 – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – mše sv. z kostela sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 

 10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. Na sobotní 
a nedělní mši sv. ve VM se prosím zapisujte – buď na seznam v kostele nebo na farní mail, či telefon R. Blajdové 
(775.391.00). 

 Až do 24.1. bude v kostele ve VM a na faře k dispozici pokladnička na Tříkrálovou sbírku. Jinak je možné 
přispět na účet Charity ČR 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 77705036. 

 P. Pavel Mistr bude opět od 13.1.2021 ve službě.  

 Nabízíme k prodeji nové číslo křížovkářského časopisu Šalamounky, cena 25 Kč. 
 Využijte online formačního setkání pro lektory, které se bude konat u příležitosti Neděle Božího slova ve čtvrtek 

21. ledna 2021 v 20:00. Setkání je tvořeno třemi malými přednáškami v délce 15 minut a následnou diskusí. 
Svátostnost Božího slova v liturgii - Vojtěch Novotný, Papežský liturgický institut, Služba lektora - Mons. Martin 

David, Liturgická komise ČBK, Evangeliář je Kristus - Radek Martinek, Katolická teologická fakulta 

 Online se můžete také zúčastnit Exercicií Lectio Divina "Panna Maria - ikona spásy". Proběhnout od 17.1. do 
23.1.2021. Povede je P. Martin Sedloň, OMI, budou přenášeny z poutního kostela Božího milosrdenství ve 
Slavkovicích na kanále youtube: Lectio divina CZ. Exercicií je možné se zúčastnit i s individuálním doprovázením, 
tedy s každodenním duchovním rozhovorem přes telefon s jedním ze členů našeho exercičního týmu. Přihlašujte se 
prostřednictvím formuláře na www.lectiodivina.cz  nejpozději do 10.1.2021. 

 Nedělní sbírka ve VM: 1.1. 1.970 Kč a 3.1. 4.865 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mk 1,6b-11 Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul 
a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ V těch dnech přišel 
Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo 
a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ 
  

KONEČNÝ ZŮSTATEK JEDNOTLIVÝCH FARNOSTÍ K 31.12.2020     

Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto     

účet: 419 482,39 Kč, účet veřejné sbírky Vysoké Mýto: 1 019,86 Kč, pokladna: 8 552,00 Kč -> celkem: 429 054,25 Kč 

Římskokatolická farnost Knířov     

účet: 304 039,87 Kč, pokladna: 2 513,00 Kč -> celkem: 306 552,87 Kč 

Římskokatolická farnost Vraclav     

účet: 352 417,83 Kč, pokladna: 4 717,00 Kč -> celkem: 357 134,83 Kč 

Římskokatolická farnost Zámrsk     

účet: 52 799,89 Kč, pokladna Zámrsk: 4 019,00 Kč, pokladna Slatina: 4 490,00 Kč -> celkem: 61 308,89 Kč 

-> celkem za naše farnosti: 1 154 050,84 Kč 
 

FARNÍ KNIHOVNA: 

Farní knihovna má k 31.12.2020 celkem 2.802 knížek, převážně s náboženskou tématikou. V roce 2020 přibylo do knihovny 
celkem 88 nových knížek, z čehož 35 knih bylo darováno zdarma a nakoupeno bylo celkem 53 nových knih v celkové 
hodnotě 10.886 Kč díky vaší finanční podpoře. V loňském roce bylo provedeno celkem 102 výpůjček, knihu si zapůjčilo 
24 čtenářů, z nichž nejaktivnější byli Jiří Marek, Vendula Axmanová, Ivana Holková a Jiřina Smoláková. Nejčtenějším 
titulem se stala knížka Ladislava Heryána „Stopařem na této zemi“. Již brzy se budete moci těšit na novinky roku 2020, 
na webu farnosti najdete aktualizovaný seznam knih. Nabídku knih v kostele můžete očekávat opět od 24.1.2021. 

NEDĚLE 10. LEDNA 2021 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 09:00 – mše sv. z kostela sv. Vavřince ve VM (P. Zdeněk Mach) 
 10:40 – bohoslužba slova v kostele na Vraclavi  

     13:30 – bohoslužba slova v kostele na Knířově (Petr Smolák) 
 

http://www.lectiodivina.cz/


PŘEHLED DOTACÍ ZA ROK 2020: 
projekt obdržená částka farnost spoluúčast Poskytovatel dotace 

Noc kostelů 14 000 Kč 5 119 Kč Město VM 

Svatovavřinecké koncerty 10 000 Kč 0 Kč Pardubický kraj 
Obnova zvonu sv. Vavřinec v 
severní věži kostela sv. Vavřince  50 000 Kč 1 958 Kč Pardubický kraj 
Ochrana proti holubům 50 000 Kč 18 365 Kč Pardubický kraj 

Úprava zákristie 50 000 Kč 

Dotace přesunuta na 
rok 2021 BIHK – Fond solidarity 

Restaurování obrazu Brandla 698 000 Kč 550 Kč 

Ministerstvo 

kultury/Město VM 

Světélko z.s. 2020 10 000 Kč 

7365 Kč vráceno - 
nevyčerpaná dotace Město VM 

CELKEM 882 000 Kč 25 992 Kč   
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: CHCEME NECHAT POKŘTÍT SVÉ DÍTĚ, ALE KNĚZ 
NECHCE 

Mám 3leté dítě a chtěla jsem ho nechat pokřtít. Já i otec jsme pokřtěni, ale nechodíme pravidelně do kostela 
a nejsme sezdáni. Bylo nám sděleno, že pokud nebudeme chodit alespoň rok pravidelně do kostela, že nám dítě nepokřtí. 
Kmotr je také pokřtěný. Má na to duchovní právo nebo se můžeme bránit? Děkuji za odpověď, je to pro mě velice 
důležité. 
Pokřtít dítě je pouze začátek, v žádném případě vrchol nebo izolovaná záležitost 
Tvůj dotaz se spíše na přátelské popovídání o smyslu křtu, o křesťanství a víře vůbec, o tradicích, o smyslu nedělních 
bohoslužeb, o různorodém smýšlení v otázce křtu dětí apod. Proto následující řádky, kterými se ti pokusím odpovědět, 
budou mít zcela jistě své limity. Poprosil bych tě o pochopení a shovívavost. 
Křest je viditelným znamením neviditelné milosti Boží. Nejen že poutá toho človíčka k sobě, ale křtem se stává 
křesťanem. Vy ho křtem uvedete do velmi husté sítě vztahů s ostatními křesťany. Jednoduchými slovy ho přihlásíte ke 
společenství konkrétních lidí. V tomto společenství bude mít nejen svá práva, ale i povinnosti. 
Církev říká, že „rodiče dokončují křest dítěte“. A to právě v tom, že jej uvádějí do společenství křesťanů, že jej učí 
poznávat Boží tvář a působení – nejen v srdci, vnitřně, ale i prostřednictvím služby ve společenství církve. Tato škola 
je na prvním místě školou života. Dítě přijímá základní principy intuitivně, tak jak odkouká od vás. Jestliže budeš 
například na svého druha vulgární, pak zakazovat svému dítěti sprostá slova je na hlavu postavené. To byl samozřejmě 
jen příklad. Jak se chceš upřímně zavázat ke křesťanské výchově svého dítěte, když ji sama nežiješ, nerespektuješ a 
možná, že ani neznáš? Promiň, jsou to silná slova, ale upřímná. 
Já osobně nevyčítám svým rodičům, že mne nedali pokřtít jako dítě. Byli upřímní. Kromě toho, že se to v době mého 
dětství nenosilo, mi také nemohli dát to, co sami neměli – víru. Snažili se ze mě ale vychovat dobrého člověka. Když 
jsem ve svých patnácti letech uvěřil, nebránili mi, ba dokonce mne podpořili. Křest dětí není povinný. Když se 

setkávám s rodiči toužícími pokřtít dítě, říkám jim: „Zplodit dítě je většinou velmi jednoduché a je to většinou pěkné, 
ale vychovat z něho dobrého člověka je mnohem horší. Nechat své dítě pokřtít je jednoduché a je to velká radost, 
spousta fotek, slavnostní nálada, rodová slavnost, ale vychovat z něho křesťana je mnohem těžší.“ 

Mluví o tom i Katechismus: 
Aby se mohla křestní milost rozvíjet, je důležitá pomoc rodičů. Je to také úkol kmotra nebo kmotry, kteří mají být 
dobrými věřícími, schopnými a ochotnými být oporou nově pokřtěnému, dítěti nebo dospělému, na jeho cestě 
křesťanského života. Jejich úkol je opravdovou církevní službou (“officium“). Celé společenství církve má účast na 
odpovědnosti za rozvoj a uchování milosti, přijaté při křtu. (KKC 1255) 

Nechtěj žít jen naslepo podle nějaké tradice. Možná, že nyní vidíš, že nechat pokřtít dítě je pouze začátek, v žádném 
případě vrchol nebo izolovaná záležitost. Nediv se knězi, který tě odmítl. Možná, že si velmi dobře uvědomuje tuto 
zodpovědnost. Jeho podmínky jsou adekvátní a pochopitelné. Je na vás náročný. Nejsou všichni stejní. Ale 
nespokojujte se s průměrností. Jak se píše v Bibli: „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený 
anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.“ (Zj 3, 15-16) 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Co vidíte na tomto detailu? Kde to najdete? 
 
 

Otázka z 3.1.2021: Co znázorňuje tento reliéf? Kde ho najdete? 

Jedná se o boční reliéf barokního oltáře sv. Jana Křtitele od 

Matěje Václava Jäckela v kostele sv. Vavřince, který znázorňuje 
křest Pána Ježíše v řece Jordán. 
 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké Mýto   

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

Připravujeme se na příští neděli (17.1.2021) 2. neděle v mezidobí: 1. čtení 
1Sam 3,3b-10.19, 2. čtení: 1Kor 6,13c-15a.17-20; Evangelium Jan 1,35-42 

https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
http://www.instagram.com/katolik.vmyto

