
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 3. ledna do 10. ledna 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 4. LEDNA 2021  – PONDĚLÍ PO ZJEVENÍ PÁNĚ 

ÚTERÝ 5. LEDNA 2021  – ÚTERÝ PO ZJEVENÍ PÁNĚ 

STŘEDA 6. LEDNA 2021  – STŘEDA PO ZJEVENÍ PÁNĚ  

 17:30 – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince ve VM (pí Eva Loskotová) 

ČTVRTEK 7. LEDNA 2021  – ČTVRTEK PO ZJEVENÍ PÁNĚ 

PÁTEK 8. LEDNA 2021 – PÁTEK PO ZJEVENÍ PÁNĚ 

 17:30 – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince ve VM (pí Eva Loskotová) / ev. mše sv. (PPM) 

SOBOTA 9. LEDNA 2021 – SOBOTA PO ZJEVENÍ PÁNĚ 

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

 17:30 – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince ve VM / ev. mše sv. (PPM) 

NEDĚLE 10. LEDNA 2021 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 09:00 – mše sv. z kostela sv. Vavřince ve VM  

 10:40 – bohoslužba slova v kostele na Vraclavi / ev. mše sv. 
     13:30 – bohoslužba slova v kostele na Knířově / ev. mše sv. 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

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

 Od 6.1. 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 777. 

 P. Pavel Mistr je až do 6.1.2021 (včetně) v karanténě. Bude sloužit soukromé mše sv. a modlit se za farnosti… 

 Nedělní sbírka ve VM: 27.12. 2.351 Kč, 1.1. 250 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mt 2,1-12 Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci 
od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli 
poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu 
a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: `A ty, Betléme 
v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému 
izraelskému lidu.'" Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, 
poslal je do Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel 
poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila 
nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s 
jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve 
snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou. 
 

OZNÁMENÍ POHYBLIVÝCH SVÁTKŮ V ROCE 2021: Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že jako nám 
Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze Slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení tohoto našeho 
Spasitele. Na den 17. února připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní. Dne 4. dubna budeme s 

radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Dne 25. března budeme slavit slavnost Zvěstování Páně, tedy 
pouť na Knířov. Dne 13. května bude slavnost Jeho Nanebevstoupení. Dne 23. května slavnost Seslání Ducha Svatého. 
Dne 3. června slavnost Těla a Krve Páně. Dne 28. listopadu první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána 
Ježíše Krista. Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen. 

 

FARNOST VYSOKÉ MÝTO V ROCE 2020 

 

Celkem za naše farnosti: Počet křtů: 7, Počet sňatků: 3, Počet pohřbů: 18 

Farnost Vysoké Mýto v roce 2020: Počet křtů: 6 – Irena Anna Ferková, Andrej Mario Ferko, Channel Natálie Marie 
Duždová, Sofie Anna Čečotková, Anna Kosačíková, Tamia Anna Fait 

Počet sňatků: 2 – Lubomír Holka + Ivana Holková, Michal Juřica + Anna Tichá  

Počet pohřbů: 13 – Emilie Coufalová, Marie Vitoulová, Štěpán Csocso, Božena Trojanová, Pavel Tuháček, Štěpánka 

Podzimková, Jarmila Macáková, Zdeněk Dostál, Ladislav Duda, Anna Penkrtová, Miroslav Kryštof, Ludvík Münster, 
Božena Rejlková 

Farnost Knířov v roce 2020: Počet křtů: 0, Počet sňatků: 0, Počet pohřbů: 2 – Marie Stehlíková, Jiří Svoboda 

Farnost Vraclav v roce 2020: Počet křtů: 1 – Jiří Míšek, Počet sňatků: 0, Počet pohřbů: 1 – Jan Bečička 

Farnost Zámrsk v roce 2020: Počet křtů: 0, Počet sňatků: 1 – Jakub Mrva + Anna Michalcová, Počet pohřbů: 2 – 

Jan Novotný, Miroslav Kajsrlík  

NEDĚLE 3. LEDNA 2021 – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

     09:00 – mše sv. z kostela sv. Vavřince ve VM (P. Karel Dvořák) 
     10:40 – bohoslužba slova v kostele na Vraclavi (akolyta Jaroslav Truhlář) 
     11:30-12:00 - možnost přijmout sv. přijímání v kostele sv. Vavřince (akolyta Jan Zelenka) 

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



PŘEHLED ČINNOSTI FARNOSTI ZA ROK 2020: 

*Leden – Tříkrálová sbírka (vybralo se celkem za naše farnosti 169.660 Kč), Týden za jednotu křesťanů – 

ekumenická bohoslužba slova, zahájena příprava na biřmování, Vesmírný víkend pro děti 
*Únor – začal kurz pro mládež Up2Me (pokračoval na podzim a dokončen bude v roce 2021), Preclíková Madonna 

zapůjčena na výstavu do Hradce Králové a následně do Chrudimi na výstavu Víra v umění 
*Březen – založení nových farních stránek a facebooku farnosti, živé přenosy bohoslužeb, modliteb Desátku, 

vysílání pro děti, Knířovská pouť (online), 24 hodin pro Pána (proběhlo modlitebním řetězcem v našich rodinách a 
adorací online), setkání Farních evangelizačních buněk 

*Duben – zahájení vysílání Farníci pro farníky, Velikonoce online 

*Květen – Oslava 100. narozenin P. Jiřího Mannla, biřmování 
*Červen – Noc kostelů – společná hra „Pomozme Jeronýmovi s překladem Bible“ (návštěvnost cca 700 vstupů do 

jednotlivých objektů), první sv. přijímání dětí (Eliška Víšková) 

*Červenec – Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích (13 dětí + 12 dospělých), Dětský letní tábor Malý oslík 

2020 na Vranicích na téma Putování s apoštolem Pavlem (34 dětí + 8 vedoucích a praktikantů) 

*Září – Zapojení našich kostelů do Dnů evropského kulturního dědictví, koncert Václava Hudečka, Marka 

Zvolánka a Barocco sempre giovane v rámci festivalu Pardubické hudební jaro 

*Říjen – živé přenosy bohoslužeb, Slavnost posvěcení kostela 

*Listopad – Svíce za zemřelé v rámci Nikodémovy noci, Připomínka mučedníků pro víru v rámci Červené středy 

(nasvícení kostela na červeno), návrat restaurovaného obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra Bradla na hlavní 
oltář (obraz opustil oltář 4.11.2019 a vrátil se 20.11.2020) 
*Prosinec – Rorátní mše sv. s lucernami, Adventní tria, Svatá rodina u kostela Nejsvětější Trojice 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: COVID A NÁROČNÉ SOUŽITÍ U NÁS DOMA 

Dobrý večer, chci se zeptat, zda je normální dát si pauzu od Boha? Přestat číst Písmo a duchovní knihy? 
Mám pocit, že jsem poslední dobou vyhořela. Nevím už, co je správné. Mám strach, že špatně vychovávám 

děti, jsem zlá, sobecká atd...  Jak je covid, tak mám obě děti doma, manžel je teď taky v podstatě doma... Vybuchuji, 
křičím. Mám pocit, že už nevím, kdo jsem a jaká jsem... Co mám dělat, na co se zaměřit? Modlím se každé ráno korunku 
milosrdenství a děkuji Bohu za každý den. Ale proč už mi to někdy leze na nervy, to opakování modliteb? Já bez Boha 
určitě nemůžu žít, ale už nevím, čeho se chytnout a jak se radovat.   Ani Písmo mě už neoslovuje. Nemůžu si pomoci, 
jako bych měla v sobě nějaké zlo, kámen, který nemůžu přemoci. Prosím Pána, aby mi s tím pomohl, a nic... Děkuji 

Vám za radu a povzbuzení. 
 

Obyčejný chléb vytrvalé modlitby 

Dobrý den, chápu, že situace maminky s dětmi na mateřské, která má tolik úkolů, od které se vyžaduje pozornost a 
neustálá pohoda, může být složitá a leckdy napjatá, v této době ještě umocněná situací spojenou s pandemií. V tomto 

smyslu může být člověk unavený i ve vztahu s Bohem. Nicméně přerušovat vztah s ním je jako přerušit vztah lásky s 
druhým člověkem s myšlenkou, že tak se láska mezi partnery prohloubí. Čím více se ale sobě vzdalují, tím menší je 
šance na nový začátek a jejich vztah skomírá. Opakovat modlitby a vstupovat před Pána se stále stejnými slovy, je 
jako jíst každodenně obyčejný chléb a dělat prosté všednodenní věci. Může to být únavné, ale zároveň je to nutné, 
abychom žili. Máte-li se postarat o děti, musíte dělat práce i nepříjemné: přebalovat je, prát na ně, denně jim vařit, 
uklízet, věnovat jim pozornost. A přesto, že jde o zcela prosté úkony, ukrývá se za nimi Vaše opravdová láska. Totéž 
platí i ve vztahu k Bohu. On si od nás nikdy nedává pauzu, zůstává věrný. Chvíle, kdy je nám v jeho přítomnosti dobře, 
kdy se nám daří modlitba, jsou pro nás velkým povzbuzením a útěchou. Naopak chvíle, kdy jsme otrávení a přemáháme 
se, abychom vytrvali, a kdy "přinášíme oběť", okamžiky protivné a nám nepohodlné, mohou být jeho radostí, protože 
dáváme ze svého nedostatku. Nebojte se tedy i věcí obyčejných a i jejich prostřednictvím žijte svůj vztah s Bohem a 
proste ho o dar pokoje i nadhledu. Někdy je potřebné pouze "vydržet". Když se budete modlit růženec nebo korunku, 
vracejte k úmyslu – chci stát před Tebou Pane, spolu s církví volat k Tobě, vyprošovat požehnání pro tento svět, zvát 
Tě do svého života, abys mohl i skrze mě naplňovat svou vůli zde na Zemi. Někdy může pomoci, když se budete 
modlit nahlas... V době, kdy je člověk strháván hektickým tempem současného života, přináší modlitba růžence veliké 
zklidnění a ponoření do hlubiny hodnot, které nepomíjejí. Pokud byste ale dlouhodobě měla pocit, že Vám modlitba 
růžence a korunky nepřináší radost a že kvůli ní zanedbáváte svůj osobní čas s Pánem, vraťte se k takové modlitbě, 
kde budete před Pánem stát autenticky s tím, co jste a co prožíváte. Třeba se s ním i hádejte, třeba jen setrvejte ve 
chvíli ticha. Přečtěte si kousek z evangelia nebo poslechněte nějaké zamyšlení nad liturgickými texty. A když budete 
mít možnost a bude hezky, vyrazte ven! Boží přítomnost a jeho veliké skutky je možné zakusit i skrze krásu stvoření! 
S Bohem je možné se setkat i v radosti, když děláme něco, co nás těší. Modlím se za Vás a žehnám Vám. 
 

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

Otázka z 27.12.2020: V kterém našem kostele najdete tento Betlém? Tyto 

jesličky najdete v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Vraclavi. 
 

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

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

Připravujeme se na příští neděli (10.1.2021) Svátek Křtu Páně: 1. čtení Iz 

42,1-4.6-7, 2. čtení: Sk 10,34-38; Evangelium Mt 3,13-17 

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

