
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 14. února do 21. února 2021 

 
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 15. ÚNORA 2021  – PONDĚLÍ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ÚTERÝ 16. ÚNORA 2021 – ÚTERÝ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 17. ÚNORA 2021  – POPELEČNÍ STŘEDA – DEN PŘÍSNÉHO POSTU 

 13:30 – bohoslužba slova na LDN Žižkova (PPM) 
 15:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA POŽEHNÁNÍ PRO POSTNÍ DOBU 

ČTVRTEK 18. ÚNORA 2021  – ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 

 08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU KREJČOVÝCH  
 11:00 – mše sv. při pohřbu paní Libuše Bečičkové (PPM) 
 13:30 – bohoslužba slova na LDN Hradecká (PPM) 
PÁTEK 19. ÚNORA 2021 – PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 

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

SOBOTA 20. ÚNORA 2021 – SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 

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

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

NEDĚLE 21. ÚNORA 2021 – 1. NEDĚLE POSTNÍ 

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

 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. Zapište 
se prosím také na mši sv. ve VM na Popeleční středu. 

 V neděli 14.2. o půlnoci končí nouzový stav. Jaká budou další hygienická opatření v souvislosti s pandemií covid-

19 není v tuto chvíli zcela jasné. Vzhledem k současné epidemiologické situaci budeme v Královéhradecké diecézi 
nadále dodržovat opatření týkající se církve v rozsahu nařízení vlády, které platilo nyní na začátku roku 2021. 

 Slavením Popeleční středy vstupujeme do svatopostní doby. Prosíme, přineste požehnané kočičky z loňských 
Velikonoc ke spálení do úterý 16.2. Při mši sv. se na Popeleční středu 17.2. bude udělovat v chrámu sv. Vavřince 
popelec na znamení obrácení. Popelec můžou přijmout všichni. Je to den přísného postu, tzn. zdrženlivosti od 
masa a omezení v jídle. Zákonem pokání zdrženlivosti od masa jsou vázány osoby od dovršení 14. roku věku, 
zákonem pokání a újmy v jídle jsou vázáni všichni zletilí až do započatého 60. roku věku.  

 V postní době budou probíhat v pátek od 16:55 a v neděli od 8:25 v kostele sv. Vavřince křížové cesty. 

 Nabízíme k prodeji brožuru královéhradecké diecéze Půst, která nabízí evangelium na daný den a úvahu na téma 
výchova. Cena 38 Kč. Do mobilního telefonu si můžete stáhnout aplikaci Malý průvodce postní dobou 

brněnského biskupství. Najdete zde liturgická čtení na každý den, vybranou větu z Božího slova daného dne a 
myšlenku papeže Františka a dále modlitbu různých autorů. 

 Sbírka Adopce na dálku: Celkem je potřeba vybrat 13.000 Kč + 2.500 Kč (příspěvek na výstavu), z loňského 
roku zbylo 790 Kč. Děkujeme za vaše příspěvky do třídílné pokladničky. 

 17.-21.2.: Komunita Blahoslavenství nabízí online Postní duchovní cvičení. Součástí programu jsou čtyři 
přednášky, zadání na osobní čas modlitby a rozjímání, společná liturgie: mše svatá, ranní chvály a animované časy 
modliteb. Součástí programu jsou čtyři přednášky, zadání na osobní čas modlitby a rozjímání, společná liturgie: 
mše svatá, ranní chvály a animované časy modliteb – živě z naší kaple, možnost duchovního rozhovoru a přímluvy 
po telefonu. - živě z kaple v Dolanech, možnost duchovního rozhovoru a přímluvy po telefonu. Na tuto akce je 

nutné se přihlásit mailem, více info zde: https://www.blahoslavenstvi.cz/postni-duchovni-cviceni-

online?fbclid=IwAR0FUqtpABo6g3ewoJrEoqig5s7R6UFJEcmkgAOdbgeJr-M-zACDZaqUfn8  

 Čt 1.7.-čt 8.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích; Pá 9.7.-pá 27.7.: Letní dětský 
tábor Vranice 2020 

 Nedělní sbírka ve VM: 7.2. 3.230 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mk 1,40-45 K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě 
očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství 
odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi 
a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu 

NEDĚLE 14. ÚNORA 2021 – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

  ZA RODINU PAVELKOVU, HAVLÍČKOVU A NETŘEBSKÝCH 

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

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

 

https://www.blahoslavenstvi.cz/postni-duchovni-cviceni-online?fbclid=IwAR0FUqtpABo6g3ewoJrEoqig5s7R6UFJEcmkgAOdbgeJr-M-zACDZaqUfn8
https://www.blahoslavenstvi.cz/postni-duchovni-cviceni-online?fbclid=IwAR0FUqtpABo6g3ewoJrEoqig5s7R6UFJEcmkgAOdbgeJr-M-zACDZaqUfn8


událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto 
k němu chodili lidé odevšad. 
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 11.2.2021 

1) Pastorační plán na rok 2021 – viz. níže 

Noc kostelů 28.5.2021 – Požádali jsme město VM o dotaci na 15.000 Kč. Letošní rok byl vyhlášen Rokem rodiny a 
Rokem sv. Josefa. Proto bychom rádi v rámci tvořivé aktivity pro děti otevřeli „truhlářskou dílnu sv. Josefa“ a zároveň 
bychom chtěli představit významné muže z historie naší farnosti a našeho kostela, jak duchovní správce, tak i ty, kteří 
se významným dílem podíleli na rekonstrukci kostela sv. Vavřince. 
 

2) Volby do nové pastorační rady – viz. níže 

PR upřesnila, že budeme volit kandidáty jen za farnost VM, okolní farnosti můžou navrhnout svého zástupce do PR 
dle svého zájmu. Právo volit má ten, kdo pravidelně navštěvuje bohoslužby v našem kostele ve VM, farníci z okolních 
farností nemají právo volit do PR za VM, svého delegáta do PR může jmenovat Orel. Budou se opět volit 4 kandidáti 
+ P. Mistr doplní PR maximálně o další 4 členy + dále by byli zástupci spolků a okolních farností. 
 

3) Podněty a návrhy jednotlivých členů PR  

Jiskrová – Navrhuje, aby opět mohl hrát při mší sv. Stanislav Novotný.  
-> Část PR s tím problém nemá, někteří připomínají, že nebyl vybrán jako vhodný nástupce pana Fajfra, někteří již 
dříve měli výhrady k jeho zpěvu a chování. Je sice absolventem církevní varhanické školy a dobrým varhaníkem, ale 
jeho úcta k Božímu slovu a posvátným věcem tomu neodpovídá. Hlavním varhaníkem je Pavel Diblík, který je 
absolventem konzervatoře pro nevidomé (obor varhany a klarinet). Je sice handicapován, ale má obdivuhodné nadšení 
pro hru na varhany a život z víry. Je třeba pro něho zajistit signalizaci, skrze kterou by mohl být na kůru informován 
o dění v presbytáři. P. Mistr nedoporučuje, aby byl nahrazen jiným varhaníkem, ani, aby se s ním pravidelně střídal. 
Pan Novotný může být jen výpomocným varhaníkem v době potřeby.  
Severová – Navrhuje úklid kostela před Velikonocemi dle rozpisu pro jednotlivé částí kostela a dále oceňuje seminář 
k Duchu Svatému dle Sieverse. 

Částková – Přivítá pomoc na kostelničení, nechce být v příští PR a připomněla situaci ministrantů, kteří chodí jen 

v neděli a většinou na poslední chvíli a potřebovali by pravidelné vedení. 
Motyčková – Projevila zájem o další setkávání nad Písmem sv. či seminář dle Sieverse. 
Blajdová – Představila vizi biblických trií, které jsou vhodným nástrojem pro setkávání nad Božím slovem v malých 
skupinkách a mohou probíhat i online. 
Smolák – Ocenil bohatou nabídku pastoračních aktivit určenou i pro širší veřejnost, např. Noc kostelů, dobře fungující 
farní knihovnu. Dále se zamýšlel nad složením adresátů nabídky farních aktivit. Mnozí jsou přetíženi a různě vytíženi, 
takže zůstává nejvíce početně zastoupená skupina seniorů. Dále připomněl, že by se měla vylepšit hudební stránka 
farnosti.  
 

4) Výpomoc P. Jana Kunerta v našich farnostech – Na jeho vlastní žádost bude vypomáhat pouze 2x měsíčně 
v Zámrsku, a to vždy před 2. a 4. nedělí v měsíci. 
Vzhledem k tomu, že jsou již všechny povolení pro rekonstrukci sociálního zařízení v zákristii, může začít realizace. 
Stavebním dozorem bude pan Stanislav Loskot, stavbyvedoucím pan Svatoš. 
Byly představené návrhy barev pro vytápěné dečky do kostela. 

 

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY VE FARNOSTI VYSOKÉ MÝTO PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2021-2025 

31.1.2021 – jmenována P. Mistrem volební komise: Pí Radka Terezie Blajdová – předsedkyně, p. Jan Kopecký, pí 
Jarmila Soukalová 

Volební komise dohodla následující:  
1. 13.2.2021 do 28.2.2021 do 19:00 -> Přijímání návrhů kandidátů do pastorační rady na připravených 

tiskopisech, a to každodenně vždy po bohoslužbě předáním členovi volební komise nebo P. Pavlovi Mistrovi, 
kteří návrh kandidáta zapíší do oficiálního seznamu. Tiskopisy s návrhem kandidáta můžou být také vhozeny do 
farní schránky a pí Blajdová je následně zapíše do seznamu.  

2. 29.2.2021 do 5.3.2021 -> Volební komise prověří, zda navržení kandidáti odpovídají požadavkům a zda 
souhlasí s návrhem a vyloučí ty, kteří byli navrženi přímou volbou či neodpovídají požadavkům. Volební komise 
se sejde 5.3.2021 v 16.30 a sestaví kandidátku. 

3. Sobota 6.3.2021 -> Oficiální vyhlášení seznamu kandidátů do pastorační rady.  
Neděle 7.3.2021 -> Volební komise představí jednotlivé kandidáty.  

4. Termín konání voleb do pastorační rady: pátek 19.3.2021 (po skončení mše sv., tj. 18.30-18.45), sobota 

20.3.2021 (po skončení mše sv., tj. 18.15-18.40) a neděle 21.3.2021 (po skončení mše sv., tj. 10.00-10.30) 

v kostele sv. Vavřince. 
5. Volby proběhnou tajným hlasováním na volebních lístcích. Na hlasovacích lístcích budou kandidáti uvedení pod 

pořadovým číslem v abecedním řazení. Při vstupu do kostela dostanou farníci volební lístky, kde zakroužkují 
pořadové číslo maximálně čtyř kandidátů, pokud někdo zakroužkuje více kandidátů, bude tento hlasovací lístek 
neplatný. Při východu z kostela se nahlásí volební komisi, která zapíše do seznamu jméno, příjmení a datum 
narození voliče. Komise orazítkuje z druhé strany volební lístek, který bude vhozen do volební urny. Do pastorační 
rady budou zvolení čtyři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 



6. Právo volit má každý katolík starší 18 let příslušící do farnosti. (Pastorační rada dále upřesnila, že volit může ten, 
kdo pravidelně navštěvuje bohoslužby v kostele ve Vysokém Mýtě, případně bydlí ve Vysokém Mýtě a navštěvuje 
bohoslužby v ostatních kostelech z našeho obvodu.) 

7. Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten a schopen plnit úkoly 
pastorační rady.  

8. Počet volených členů ve farnosti Vysoké Mýto se stanovuje na počet čtyři. 
9. Dále můžou být v pastorační radě jmenovaní delegáti z jednotlivých hnutí a křesťanských spolků v naší 

farnosti. 

10. Právo delegovat svého kandidáta do PR mají i farnosti Vraclav, Knířov, Zámrsk (vždy jednoho kandidáta). 
11. P. Mistr má právo doplnit pastorační radu až o čtyři členy. 
12. Neděle 21.3.2021 do 21.00 -> Vyhodnocení výsledků voleb volební komisí. 

Do 24.3.2021 -> Oznámení výsledků zvoleným kandidátům.  
Neděle 28.3.2021 -> Oznámení výsledů voleb farnímu společenství. 
Neděle 4.4.2021 na Slavnost Zmrtvýchvstání -> uvedení zvolených kandidátů do funkce složením slibu a současně 
jim budou předány podepsané dekrety o ustanovení za člena pastorační rady.  

 

KONKRÉTNÍ KROKY V POSTNÍ DOBĚ, aneb staletími osvědčené prostředky na cestě obrácení: 
MODLITBA: Modlitbou se sbližujeme s Bohem. Je příležitostí přezkoumat a probrat s Pánem vše důležité z našeho 
života. Modlitba je ale též projevem naší lásky k bližním, modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé, za lidi, kterým 
tato služba může prospět. Modlitbou už je vědomý život v Boží přítomnosti 
* Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, před jídlem. * Modlete se společně v rodině, pro začátek alespoň při 
zvláštních příležitostech. * Čti bibli: nejprve možná jen spontánně, později pravidelně. * Vyprávěj o Bohu dětem. 
* Účastni se liturgického života své farnosti: křížové cesty, bohoslužby smíření... * Snaž se o dobré myšlenky, jsou 
předpokladem každého rozvoje. 

PŮST: Postem zdaleka není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě 
postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme 
možnost více poznat sami sebe... Zřeknutí znamená, když k nutkání "muset mít" řekneme ne. Zřeknutí se znamená 
svobodný, zodpovědný a uvědomělý život. 
* Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování... * Dodržuj Popeleční středu a Velký 
pátek jako zvláštní dny půstu: jen jednou se najez dosyta a odřekni si maso. * Přinášej páteční oběť – může mít různé 
formy: zřeknutí se masa, omezení konzumu. To, co je díky této páteční oběti ušetřeno, by mělo přijít k dobru lidem v 
nouzi. Smyslu páteční oběti odpovídají také různé formy osobní a společné modlitby stejně jako služba a pomoc 
druhým. * Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící a jinak trpící 
ALMUŽNA, činění dobra: "Almužnou", činěním dobra – tím, čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to 
potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky všem těm, kteří to 
potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné... 
Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem. České 
slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství, milosrdný vztah. Dobro činíme už tehdy, 
když s druhými sdílíme čas a pozornost, radost i bolest. 

* Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu. * Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé. 
* Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi.  
SMÍŘENÍ: Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. Zakusit smíření znamená vyměnit zlo za spásu.  
* Připravuj se na smíření v myšlenkách. Smíření není především něco, co musí být protrpěno, ale něco, co musí být 
slaveno. Smíření s Bohem a s bližním je pramenem radosti. 

* Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou formou: především při bohoslužbě pokání a ve svátosti smíření. * Nech 

v sobě působit smíření, které ti bylo dáno. * Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému společnému začátku – 

objevuj v druhém to dobré – vzpomeň na to vše společné pěkné. Převzato z webu www.vira.cz 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tohoto černouška?  
 
 

Otázka z 7.2.2021: Kde najdete tuto sochu? Koho představuje? Jedná se o 
sochu Panny Marie Lurdské a najdete ji v malé kapličce na Vanicích. Kaplička 
byla vystavěna nákladem obyvatel Vanic r. 1649 na paměť obětí právě skončené 
třicetileté války, která neblaze zasáhla i okolí Vysokého Mýta. Drancovala tu 
jak „domácí“ císařská katolická armáda, tak „cizácká“ (protestantská) armáda švédská. V roce 
1860 byla kaplička klasicistně přestavěna na náklady rodiny Žejkliců, když tu byl jeden člen rodiny 
zázračně zachráněn při nehodě splašeného spřežení (Žejklicové, měšťanská, původně lékárnická 
rodina z VM, držela v té době velkostatek v Domoradicích). Další opravy proběhly nákladem 
obyvatel Vanic v roce 1948, celková rekonstrukce pak roku 2002 nákladem města Vysoké Mýto. 

 

https://farnostvmyto.cz/   

facebook Farnost Vysoké Mýto   

rkfvmyto@tiscali.cz  tel. 465 420 983  

www.instagram.com/katolik.vmyto  

Připravujeme se na příští neděli (21.2.2021) 1. neděle postní: 1. čtení Gn 

9,8-15 2. čtení: 1 Petr 3,18-22; Evangelium Mk 1,12-15 

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


PASTORAČNÍ PLÁN ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI VYSOKÉ MÝTO 2021 

 

1.1.2021  Slavnost Panny Marie, Matky Boží 
5.2.2021 Nikodémova noc 

17.2.2021  Popeleční středa 

21.2.2021 První neděle postní 
5.3.2021 Nikodémova noc 

12.3.2021 24 hodin pro Pána – adorace, modlitby, rozhovor s knězem 

6.-7.3.2021 Zveřejnění seznamu kandidátů, termínu a místu voleb do nové pastorační rady, představení 
kandidátů 

19.-21.3.2021 Volby do nové pastorační rady 

25.3.2021 Slavnost Zvěstování Páně – Knířovská pouť 

28.3.2021 Květná neděle – Průvod s oslíkem od kostela Nejsvětější Trojice 

1.4.2021 Zelený čtvrtek – Bdění v Getsemanské zahradě  
2.4.2021 Velký pátek – Křížová cesta od kostela Nejsvětější Trojice  
3.4.2021 Bílá sobota   
4.4.2021 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  

19.4.2021 Koncert v rámci festivalu Pardubického jara  
7.5.2021 Nikodémova noc 

13.5.2021 Slavnost Nanebevstoupení Páně 

15.5.2021 HK – Diecézní setkání dětí 
22.5.2021 Vigilie Seslání Ducha Svatého  

23.5.2021 Slavnost Seslání Ducha Svatého  

28.5.2021  Noc kostelů 

30.5.2021 Slavnost Nejsvětější Trojice  

3.6.2021 Slavnost Těla a Krve Páně – Eucharistický průvod z kostela sv. Vavřince ke kostelu Nejsvětější 
Trojice 

4.6.2021 Nikodémova noc 

13.6.2021 Dětská mše sv. – 1. sv. přijímání 
1.-8.7.2021  Letní rodinný pobyt 2021 aneb prázdniny s malým oslíkem 

9.7.-23.7.2021  Dětský letní tábor Vranice 

6.8.2021 Nikodémova noc 

8.8.2021 Poutní mše sv. ke sv. Vavřinci, patronu chrámu  
15.8.2021  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

29.8.2021 Farní den 

3.9.2021 Nikodémova noc 

3.-4.9.2021 Městské slavnosti 
10.-12.9.2021 Dny evropského dědictví 
1.10.2021 Nikodémova noc 

24.10.2021 Misijní neděle 

17.10.2021 Slavnost Posvěcení kostela 

1.11.2021 Slavnost Všech svatých 

2.11.2021  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  
5.11.2021 Nikodémova noc, Svíce za zemřelé 

24.11.2021 Červená středa 

28.11.2021 1. adventní neděle 

3.12.2021 Nikodémova noc 

5.12.2021 Mikuláš v kostele 

24.12.2021  Živý ekumenický Betlém 

 

Dětské mše sv. budou upřesněny dle aktuální situace.  
 

 

 

  


