
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 31. ledna do 7. února 2021 

 
 
 
 
 
 
 

PONDĚLÍ 1. ÚNORA 2021  – PONDĚLÍ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 15:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ÚTERÝ 2. ÚNORA 2021 – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 

 16:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
STŘEDA 3. ÚNORA 2021  – SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA (SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ) 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA P. JOSEFA KRAJÍČKA 

ČTVRTEK 4. ÚNORA 2021  – ČTVRTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
              S KLANĚNÍM PROSÍME ZA KLID A MÍR V DUŠI 

PÁTEK 5. ÚNORA 2021 – PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE 

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

 18:15-19:00 – Výstav Nejsvětější Svátosti          19:00-20:00 – Nikodémova noc 

SOBOTA 6. ÚNORA 2021 – PAMÁTKA SV. PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROMÍRA KALIBÁNA, RODIČE Z OBOU  

              STRAN, ZEMŘELÉ I ŽIVÉ TĚCHTO RODŮ A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 7. ÚNORA 2021 – 5. NEDĚLE V MEZIDOB 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Zatím stále platí 10% obsazenost míst na mši sv. Na sobotní a nedělní mši sv. ve VM se prosím zapisujte. 

 Po 1.2., po mši sv., kostel sv. Vavřince: společné sledování výběru ze záznamu rozloučení s P. Jiřím Mannlem 

a dalších záběrů z posledních dnů P. Mannla (zvláště pro ty, kdo nemají internet)   

 Út 2.2., po mši sv.: prosíme o pomoc s úklidem vánoční výzdoby a Betléma 

 Zrestaurovaný oltářní obraz Petra Brandla v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě získal nejvyšší hodnocení v 
krajském kole soutěže Památka roku 2020 (kategorie malá) a díky tomu postoupil do celostátního kola. 

 St 3.2., 10.00: Diecézní centrum pro seniory zve na online besedu s biskupem Václavem Malým na téma: 
"Příběhy osobností: Václav Malý a Jan Rybář". Ohledně zaslání odkazu, přes který se k besedě připojíte, napište 
na: dcs@bihk.cz, příp. tel. 737 215 328 či 734 435 360. 

 22.2. - 26.2., Brno, CENAP: kurz pro dospívající dívky ve věku 12 -18 let pod názvem Být sama sebou. Jedná se 
o týdenní kurz, probíhající vždy ve všední dny v časovém rozmezí 9:00 – 13:30. Za pomocí testů, her, přátelského 
setkání si každá účastnice může zjistit, v čem je dobrá a co naopak by bylo dobré na sobě změnit k lepšímu. 
Zaměřujeme se na témata, která bývají někdy v komunikaci s rodiči náročná, jako je téma sexuality. Nechybí však 
ani témata zaměřená na rozvoj osobnosti, sebeúcty, ale odlehčující a nadšeně očekávané téma módy a kosmetiky. 

Bližší informace včetně přihlášky jsou na: https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1 Pokud to nebude z 

epidemiologických důvodů možné, kurz se bude konat v on-line formě. Dále jsou v nabídce i ve formě on-line 

jednorázové setkání Jsem jedinečná, info na: https://www.cenap.cz/jsem-jedinecna  

 Nedělní sbírka ve VM: 24.1. 3.430 Kč. Bohu díky! 
 

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY: 
VYSOKÉ MÝTO 

1 371 Kč MěÚ Vysoké Mýto, B. Smetany 

46 890 Kč 

300 Kč MěÚ Vysoké Mýto, Jiráskova ul. 
7 400 Kč ŘKD Vysoké Mýto, P. Mistr 

29 665 Kč Kostel sv. Vavřince Vysoké Mýto 

2 443 Kč Prodejna Konzumu Palackého ul. 
5 711 Kč Prodejna Albert, J. Motyčka 

 

EVANGELIUM: Mk 1,21-28 V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, 
protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým 
duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš 
mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni 

NEDĚLE 31. LEDNA 2021 – 4. NEDĚLE V MEZIDOB 

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

ZA ZDEŇKA POHORSKÉHO, RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI 

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

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

Výsledky za Slatinu, Zámrsk a Vraclav zatím 

nemáme k dispozici. Srdečně děkujeme všem, 
kteří i v této těžké době přispěli, a především paní 
Janě Stříteské za organizaci a koordinaci sbírky. 
Stále je možné až do 30. dubna 2021 přispět na 
účet Charity ČR 66008822/0800 u České 
spořitelny, variabilní symbol 77705036.  

 

https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1
https://www.cenap.cz/jsem-jedinecna


užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají 
ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji. 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: POBYT V KLÁŠTEŘE JEN NA OMEZENOU DOBU 

Chtěla bych strávit nějaký čas v nějakém ideálně dominikánském klášteře, ale nevím, zda je to aspoň 
teoreticky možné. Vím dobře, že to není jen tak, že ke vstupu do kláštera musím mít dobrý důvod a být k 

němu Bohem povolaná. Neberu to na lehkou váhu, jak by se možná z dotazu mohlo stát, samozřejmě si to musím hodně 
rozmyslet. Jen chci vědět, zda to vůbec jde a má cenu o tom uvažovat. Děkuji předem za odpověď. 
 

Povolání k životu se většinou neukáže naráz 

Z lehkovážnosti Vás rozhodně nepodezřívám! Povolání k jakékoli formě života se zřídkakdy ukáže naráz a zcela jasně, 
jeho rozkrytí většinou nějakou dobu trvá. Od člověka vyžaduje pravdivý pohled do vlastního srdce a pozornost k 
jemným Božím pobídkám, proto je dobré mít v tomto procesu po ruce někoho, kdo by Vám pomohl zorientovat se v 
dění ve Vás i okolo Vás. 
Jednotlivá řeholní společenství nabízí zájemcům o svůj způsob života pomoc s rozlišováním, zda pro ně je nebo není 
tím "pravým ořechovým". Právě dominikánky, které zmiňujete, pravidelně pořádají víkendové akce "Hledám 
povolání" pro dívky 18 – 30 let. Možná by pro Vás byla účast na tomto víkendu dobrou příležitostí, jak se se sestrami 
zkontaktovat. Dále bych Vám doporučila obrátit se písemně nebo mailem na konkrétní klášter, kam Vás to láká. Velmi 
pravděpodobně Vás představená kláštera pozve na návštěvu a jedna z tamních sester se Vám bude věnovat - seznámí 
Vás s tím, jak to u nich chodí, a popovídá si s Vámi o Vašem směřování, představách a plánech.  
Běžně pak následuje různě dlouhé období navštěvování, kdy zájemkyně o řeholní život přijíždí do kláštera na den dva, 

případně na prázdniny, seznamuje se se sestrami a jejich spiritualitou, pomáhá jim. V tomto období je jí obvykle k 
dispozici jedna ze sester, aby jí zasvětila do dění v klášteře a pomohla jí vyznat se v jejím vlastním životě. 
Po čase bývá zájemkyně pozvána do komunity - sdílí život se sestrami, ale ještě není členkou společenství. Tento tzv. 
postulát trvá obvykle týdny nebo měsíce. Je pro komunitu i postulantku dobou bližšího seznamování a rozlišování, zda 
Pán onu dívku skutečně volá k 
životu v dané komunitě. 
Pokud dívka i komunita 
rozliší, že ano, vstoupí dívka 
do tzv. noviciátu, který trvá 
běžně rok až dva. Novicka se 
během něj hlouběji začleňuje 
do společného života sester a 
studuje jejich řeholi. Po 
ukončení noviciátu může buď 
odejít (ze svého vlastního 
rozhodnutí nebo z rozhodnutí 
komunity), nebo složí tzv. 
časné sliby. Při nichž slibuje, 
že bude žít mezi sestrami v 
čistotě, chudobě a poslušnosti 
na určitou dobu (zpravidla tří 
let); teprve jejich složením se 
stává řeholnicí. Po uplynutí 
stanovené doby může buď 
obnovit sliby na dobu určitou, 
nebo složit sliby trvalé 
(slavné, věčné). 

                Modleme se za naše seminaristy pražské Arcibiskupském semináři…. 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tento reliéf? Koho znázorňuje? 
 
 

Otázka z 24.1.2021: Kde najdete tento obraz? Kdo je na něm zobrazen? Jedná 
se o oltářní obraz Petra a Pavla ze stejnojmenného kostela ve Slatině. Obraz 
pochází z roku 1890 a jeho autorem je český akademický malíř Jan Umlauf, který 
je autorem více než 300 velkých oltářních obrazů, asi 400 portrétů a vytvořil více 
než 20 křížových cest. Portrétoval mnoho předních měšťanů v Kyšperku, v Ústí 

nad Orlicí a jinde. Nejvíce se věnoval církevnímu umění. Jeho obrazy zdobí více než 100 kostelů v okolí Kyšperka, na 
Ústecku a Lanškrounsku, na Moravě i ve vzdálenějších krajích Čech, například 66 obrazů na Svaté hoře u Příbrami. 
Umlaufův obraz nalezneme například v kostele sv. Ignáce v Praze, či v kostele sv. Václava v Jažlovicích u Říčan. 
 

https://farnostvmyto.cz/   

facebook Farnost Vysoké Mýto   

rkfvmyto@tiscali.cz  tel. 465 420 983  

www.instagram.com/katolik.vmyto  

Připravujeme se na příští neděli (7.2.2021) 5. neděle v mezidobí: 1. čtení 
Job 7,1-4.6-7, 2. čtení: 1Kor 9,16-19.22-23; Evangelium Mk 1,29-39 

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

