
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 21. února do 28. února 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 22. ÚNORA 2021  – SVÁTEK STOLCE SVATÉHO APOŠTOLA PETRA 

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

ÚTERÝ 23. ÚNORA 2021 – ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

STŘEDA 24. ÚNORA 2021  – STŘEDA PO 1. NEDĚLI POSTNÍ  

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

ČTVRTEK 25. ÚNORA 2021  – ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

 08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
PÁTEK 26. ÚNORA 2021 – PÁTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

 14:00 – mše sv. při pohřbu paní Jaroslavy Čihákové (PPM) 
 16:55 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM (Neudertovi) 

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

SOBOTA 27. ÚNORA 2021 – SOBOTA PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

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

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

NEDĚLE 28. ÚNORA 2021 – 2. NEDĚLE POSTNÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
 08:25 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM (Neudertovi) 

 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 na listu 

ve vchodě do kostela nebo se ozvěte mailem. Pomůžete nám tak lépe rozvrhnout obsazenost. Děkujeme.   
 Až do 28.2. můžete podávat návrhy kandidátů do pastorační rady na připravených tiskopisech, a to každodenně 

vždy po bohoslužbě předáním členovi volební komise (R. Blajdová, J. Kopecký, J. Soukalová) nebo P. Pavlovi 
Mistrovi. Tiskopisy s návrhem kandidáta můžou být také vhozeny do farní schránky. 

 Sbírka Adopce na dálku: Celkem je potřeba vybrat 15.500 Kč, zatím je vybráno 4.040 Kč. Děkujeme za vaše 
příspěvky do třídílné pokladničky. 

 Čt 4.3., 17.30 bude mše sv. rezervovaná pro děti a mládež 

 K dispozici jsou volné intence, zapisovat se můžete v zákristii či na faře. 
 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: 14.2. 4.835 Kč. Bohu díky! 

 28.2. proběhne při mši sv. sbírka na Svatopetrský haléř. Tradice finančních darů věnovaných katolické církvi a 
Vatikánu pochází již z 8. století, kdy začali obyvatelé Anglie posílat papeži každoroční příspěvek a tento zvyk se 
postupně rozšířil do celé Evropy. Tradici formálně stvrdil Pius IX. v roce 1871 encyklikou Saepe Venerabilis. 

Petrův haléř se ve farnostech po celém světě vybírá v neděli kolem svátku Stolce sv. Petra (22. února). O využití 
vybrané částky rozhoduje svatý otec. 

 

EVANGELIUM: Mk 1,12-15 Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil 
tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam 
Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ 
 

POSTNÍ AKTIVITA PRO DĚTI – POSTNÍČEK SE SVATÝM JOSEFEM 

V letošním roce bude naším průvodcem v postní době svatý Josef, snoubenec 
Panny Marie a pěstoun Ježíše, neboť 8. prosince 2020 vyhlásil papež František 
Rok svatého Josefa, aby se tak důstojně oslavilo 150. výročí dne, kdy byl svatý 
Josef vyhlášen patronem katolické církve. Tento postníček ti tedy během 
letošní postní doby nabídne každodenní setkání se svatým Josefem. 
Svatý Josef je velký přímluvce, vždyť byl Ježíši velmi blízko. Proto se 
postníček každý pátek zaměřuje na modlitbu s přímluvou svatého Josefa. 
Vybrané modlitby najdeš v postníčku. 
Během postní doby si také připomeneš většinu míst v Písmu svatém, kde se 

o svatém Josefovi píše. Jedná se především o evangelia podle Matouše a 
Lukáše. Vyhledané odpovědi si zapiš do postníčku. 

NEDĚLE 21. ÚNORA 2021 – 1. NEDĚLE POSTNÍ 

 08:25 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM (Eva Loskotová) 
 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) 

 



Dále tě v postníčku čekají různé úkoly se svatým Josefem. Některé najdeš v tomto sešitku, jiné vyluštíš pomocí 
internetu a zapíšeš si je do postníčku, ale některé můžeš vyluštit jen při návštěvě kostela sv. Vavřince ve Vysokém 
Mýtě. Vzhledem k tomu, že svatý Josef je také patronem rodin, některé z úkolů jsou věnované trávení času s rodinou. 
Postníček si můžete vyzvednout v kostele či stáhnout na webu farnosti. 
 

POSTNÍ AKTIVITA PRO DOSPĚLÉ – TRIO SE SVATÝM JOSFEM 

Nechte se inspirovat postavou svatého Josefa, přečtěte si a rozjímejte nad texty v Písmu svatém, které o Josefovi píšou. 
Zamyslete se nad tím, čím pro vás může být jeho chování inspirativní, čím vás oslovuje a sdílejte se o tom s dalšími v 
triu. Na závěr je připravený “Josefovský bonus” – ve variantě pro ženy i ve variantě pro muže… 

Podklady ke triu si můžete vyzvednout v kostele či stáhnout na webu farnosti. 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: OSAMOCENÍ PO OBRÁCENÍ – NEMÁM S KÝM SDÍLET 
SVOU VÍRU 

Dobrý den, ráda bych vás poprosila o jakoukoliv radu, povzbuzení. Poslední dobou se cítím nějak prázdně, 
nenaplněně, opuštěně. Mám sice fajn muže a dvě děti, mně však do života vstoupila víra a zbytek rodiny i přátelé a 
známí jsou nevěřící. Moje srdce zahořelo pro Boha a čím více se o něj zajímám, tím víc mě přestávají naplňovat 
záležitosti ze světa. Dříve jsem měla různé koníčky a plány, které proti poznávání Boha úplně vybledly a už mě 
nenaplňují. Opravdu mě baví už jen číst Bibli, což zase nemám moc s kým sdílet. Chodím do malého sborečku, ale 
vídáme se jen 1x týdně. Mimo nedělní bohoslužbu se nevídáme. Zbytek týdne pak prožívám s nevěřícími v práci nebo 

s nevěřící rodinou. 
Nevím, proč se cítím tak opuštěně, mám přeci Boha, který je stále se mnou, a tak bych měla být šťastná, ale chybí mi 
lidé, s kterými bych mohla intenzivněji sdílet své hodnoty. Když nevěřícím kamarádům říkám o Bohu, tak se se mnou 
hádají, že Ježíš není jediná cesta k Bohu anebo je toto téma vůbec nezajímá. Věřících lidí znám zase velmi málo a když 
už, tak jednu návštěvu domlouváme rok. Chtěla bych milovat lidi a říkat jim evangelium, ale nikoho to nezajímá. Já se 
už zase nejsem schopna světsky se bavit jako dřív, protože mě to už nenaplňuje. Chtěla bych být Bohu užitečná, ale 
vůbec si tak nepřipadám. Navíc se mi některé kamarádské vztahy rozpadly a já si připadám jako úplný outsider. Říkám 
si, že jsem věřící jen krátce, a tak možná prožívám jisté životní otřesy, které jsou nevyhnutelné, a že si to časem snad 
sedne, ale momentálně prožívám hrozné prázdno a nevím na co smysluplného se v životě zaměřit. Myslím v tom 
fyzickém těle. Nejraději bych jen seděla a přemýšlela o Bohu. Děkuji moc za odpověď.  
 

Je třeba času, aby víra dozrála do sdělitelné podoby 

Vážená L., stavy, které popisujete, prožívá více konvertitů a obvykle bývají přechodné. Když Písmo hovoří o přijetí 
Krista a křtu jako o oblečení nového člověka, nebo dokonce jako o znovuzrození, může to mít také tento rozměr. Z 
literatury známe řadu popisů jakéhosi odcizení jako „ceny“ za otevření nového rozměru existence. O opuštěnosti, 
samotě a smutku hovoří mimo jiné sv. Augustin i Ignác. 
Co s tím? Nabízím několik tipů: To první je soustředit se na základní prvky prožívání víry a zbožnosti – modlitba a 

rozjímání, účast na bohoslužbách, četba Písma… Neméně důležité je vnímat přirozenou rovinu. Nebylo by dobré 
podceňovat příznaky případného vyhoření nebo začínající deprese. Zkuste také omezit hovory o víře a náboženských 
tématech. Vím, že je to těžké. Našla jste něco nádherného a chcete se o to podělit, ale: Když Ježíš sestupoval se svými 
učedníky z hory Proměnění, zakázal jim, aby o tom, co prožili, říkali ostatním (Mk). Je třeba času, aby víra dozrála do 
sdělitelné podoby (Pavel začal kázat několik let po cestě do Damašku). V mezičase můžete jednak hovořit s Bohem o 
druhých, jednak se cvičit v trpělivém čekání, že někdo sám projeví zájem. 
Rád bych také připomenul, že i v oblasti víry se – podobně jako v běžném lidském životě – rozlišují jednotlivé vývojové 
etapy (vývojová psychologie náboženství). I když jsou to „výmysly lidské“, přece mohou být užitečné třeba tím, že 
připomenou nevyhnutelnou etapu náboženské radikality (někdy se hovoří o sektářské fázi či mentalitě). 
V neposlední řadě zkoušejte – zcela v křesťanském duchu – soustředit svou pozornost na druhé, nejlépe na ty nejbližší 
a hledejte způsoby, jak jím zcela přirozeně prospět. Z náznaků Písma lze vyvodit, že prvotní křesťanské komunity 
přitahovaly pozornost okolí právě schopností nezištné lásky svých členů. Za velice důležité také považuji mít si s kým 
o víře popovídat. Nejsou-li v okolí dostupní vhodní lidé, lze jako dočasné řešení zkusit sociální sítě. Přes všechna 
známá rizika to může fungovat. Téma „náboženské melancholie“ je příliš rozsáhlé a komplikované, než aby bylo 
možné ho vyčerpat touto formou. Přesto doufám, že alespoň některé z tipů Vám pomohou. 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Poznáte kostel na fotografii? 
 
 

Otázka z 14.2.2021: Kde najdete tohoto černouška? Tohoto 

černouška, který po vsunutí mince zakývá hlavou, najdete v kostele sv. 

Martina v Zámrsku. Příští týden budete moci přispět do této 
pokladničky s černouškem na Svatopetrský haléř i ve Vysokém Mýtě. 
 

 

 
https://farnostvmyto.cz/   

facebook Farnost Vysoké Mýto   

rkfvmyto@tiscali.cz  tel. 465 420 983  

www.instagram.com/katolik.vmyto  

Připravujeme se na příští neděli (28.2.2021) 2. neděle postní: 1. čtení Gn 

22,1-2.9a.10-13.15-18 2. čtení: Řím 8,31b-34; Evangelium Mk 9,2-10 

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

