
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 28. února do 7. března 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PONDĚLÍ 1. BŘEZNA 2021  – PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 

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

ÚTERÝ 2. BŘEZNA 2021 – ÚTERÝ PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 

STŘEDA 3. BŘEZNA 2021  – STŘEDA PO 2. NEDĚLI POSTNÍ  

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA UZDRAVENÍ NESLYŠÍCÍHO CHLAPCE 

ČTVRTEK 4. BŘEZNA 2021  – ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 

 17:30 – mše pro děti s rodiči a pro mládež sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

              ZA TO, ABY SE DĚTI A MLÁDEŽ NAŠÍ FARNOSTI SETKALI S ŽIVÝM BOHEM 

PÁTEK 5. BŘEZNA 2021 – PÁTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 

 16:55 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM (Korbelovi) 

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

 19:00-20:00 – Nikodémova noc 

SOBOTA 6. BŘEZNA 2021 – SOBOTA PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MIROSLAVA ČURDU A JEHO RODINU 

NEDĚLE 7. BŘEZNA 2021 – 3. NEDĚLE POSTNÍ 

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

 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:  

 Dnešní sbírka je věnována na Svatopetrský haléř. Přispět drobné mince můžete také do pokladničky s černouškem, 

která je umístěna na stolku uprostřed kostela. O využití vybrané částky rozhoduje Svatý otec. 

 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.   

 Dnes 28.2. je poslední den, kdy můžete podávat návrhy kandidátů do pastorační rady na připravených 

tiskopisech 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. Seznam kandidátů bude zveřejněn 6.3. 

 Prosíme o pomoc s brigádou na Knířově. Jedná se o sklízení dřeva ze dvou pokácených stromů na farní zahradě. 

Pomocníci, hlaste se prosím P. Mistrovi či Josefu Hurychovi. Děkujeme. 

 Rádi bychom začali přípravu dospělých na svátosti (křtu, svatého přijímání a biřmování). Příprava by 

probíhala pravděpodobně online. Zájemci, hlaste se prosím P. Mistrovi nebo R. Blajdové. 

 Pá 12.3. od 17.00 – so 13.3. do 17.30: 24 hodin pro Pána. Zapisujte se prosím k adoraci v kostele, která proběhne 

v pátek přede mší sv. a po mši sv. do 20.00 a dále v sobotu odpoledne, v případě zájmu může proběhnout v nočních 

hodinách formou modlitebního řetězce, kdy každý drží modlitební stráž doma. Hlaste se prosím u R. Blajdové. 

 Sbírka Adopce na dálku: Celkem je potřeba vybrat 15.500 Kč, zatím je vybráno 8.190 Kč + 500 Kč na účet. 

Děkujeme za vaše příspěvky do třídílné pokladničky. 

 K dispozici jsou volné intence, zapisovat se můžete v zákristii či na faře. 

 So 13.3., 9.00-17.00: online duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem. Odkaz najdete na facebooku farnosti.  

 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: 21.2. 4.440 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Mk 9,2-10 Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A 

byl před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil se jim Eliáš 

s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat 

tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil 

oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Když se rozhlédli, najednou 

u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu 

nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, 

co to znamená „vstát z mrtvých“. 

 

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) 

 



Tři učedníci prožívají silnou duchovní zkušenost, jsou obklopeni krásou a nadpřirozenem: zářivá bělost, kterou by 

žádný pozemský bělič nesvedl, zjevení Eliáše a Mojžíše, štěstí, které Petr vyjadřuje slovy („je dobré, že jsme tady“) a 

zároveň strach, který je podle Bible lidskou reakcí na Boží zásah. Ale srdcem tohoto vyprávění je potvrzení identity 

Syna a výzva poslouchat ho: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ Odkazuje na vyprávění o Ježíšovu křtu 

(Mk 1,11). Zatímco tehdy bylo potvrzení Synovství určeno samotnému Ježíši, tak se zde učedníkům sděluje, aby 

poslouchali „jenom samotného Ježíše“…  

Opravdu je dobré, když věnujeme více času tomu, abychom kontemplovali Ježíše, jak rozmlouvá s Mojžíšem a 

Eliášem, tj. abychom rozjímali celé Písmo svaté a objevovali jeho slavná tajemství.  

 

DNEŠNÍ ÚKOL Z POSTNÍČKU: Najděte v kostele sv. Vavřince, kde všude je sv. Josef vyobrazen. Řešení bude v 

příštích ohláškách. 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: BIŘMOVÁNÍ – PROČ SE NECHAT BIŘMOVAT? 

Proč se nechat biřmovat? Co pro křesťana bude následovat po biřmování, poslední svátosti? 
 

Nakolik se rozhodneme vydat se na naši duchovní cestu a počítat na ní s působením Ducha sv., natolik 

se náš duchovní život bude proměňovat – růst a prohlubovat. 

Každá svátost je znamením toho, že Kristus působí v našich životech. V případě biřmování jde o svátost, při které se 

zpřítomňují Letnice, tedy událost seslání Ducha sv. Proto při biřmování dostáváme plnost darů Ducha sv. (jde zde 

skutečně o plnost, neboť dary Ducha sv. jsme obdrželi již při křtu). Od této chvíle můžeme počítat s jeho plnou milostí, 

nakolik se mu v našem životě otevřeme. 

V církvi se o této svátosti někdy mluví jako o svátosti dospělosti, což mnohdy bývá interpretováno pouze jako jakýsi 

přechodový rituál z dětství do dospělosti, to však nevypovídá o pravém smyslu svátosti. Nicméně o svátosti dospělosti 

mluvit můžeme, a to v tom smyslu, že bychom (nejpozději) v tuto chvíli měli přebrat za náš duchovní život 

zodpovědnost. Nakolik se rozhodneme vydat se na naši duchovní cestu a počítat na ní s působením Ducha sv., natolik 

se náš duchovní život bude proměňovat – růst a prohlubovat. Je to zároveň taky nová etapa křesťana, ve které by si 

měl více uvědomovat svoji zodpovědnost za společenství církve – za své bratry a sestry (může se např. stát křestním 

či biřmovacím kmotrem) a také zodpovědnost za to, jaké svědectví jakožto křesťan svému okolí vydává. 

Abych to shrnula, jde o posun v životě křesťana, kdy by si měl začít více uvědomovat a prožívat zodpovědnost za svůj 

duchovní růst a za svět, své okolí, církev… neboť každý křesťan je povolán vydávat svědectví o Boží lásce. K tomu 

všemu je při biřmování vybaven zvláštní milostí – dary Ducha sv., které, když tyto dary přijme a otevře se jejich 

působení, mu v této nové etapě duchovního růstu budou pomáhat. Je to tedy nádherná a velice důležitá svátost v životě 

křesťana. 
 

VÝZNAM SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ 

Chtěl bych žít jako křesťan, ale nevím, zda je to možné bez svátosti biřmování. Je-li člověk pokřtěn, ale nebyl biřmován, 

může se plnohodnotně účastnit mše svaté? Je možné někde se k biřmování připravit i v dospělém věku? 
 

Zvláštní pomoc Ducha svatého 

Biřmování patří mezi svátosti uvádějící do křesťanského života. Vedle biřmování patří do této skupiny svátostí křest a 

eucharistie. Svátost biřmování dokončuje to, co započal křest. Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za 

svoji víru a za svědectví, které vydává svému okolí. Takovému člověku se dostává zvláštní pomoci Ducha Svatého 

také při nalézání místa v životě. 

Představíme-li si svátosti např. jako stříkačky, z nichž proudí místo vody Boží milost, je svátost biřmování jednou z 

takových stříkaček. Byla by škoda, kdyby zůstala uzavřena. Nepřijetí svátosti biřmování neomezuje Váš přístup k 

ostatním svátostem, ani k jiným posvěcujícím prostředkům, jimiž církev disponuje. Jestliže si však uvědomujete, že 

byste tuto svátost přijmout měl, máte plnou pravdu. Můžete to klidně považovat za Boží výzvu. 

Svátost biřmování může přijmout katolický křesťan v jakémkoli věku (dolní hranice je zhruba 15 let, horní neexistuje). 

Doporučuji Vám navštívit Vašeho pana faráře a informovat se přímo u něho. Buď ve Vaší farnosti probíhá příprava k 

biřmování, kterou musíte absolvovat, nebo Vás pan farář odkáže do jiné farnosti, ve které taková příprava probíhá. 

Přeji Vám Boží požehnání.  (Převzato z www.vira.cz) 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Jakou scénu zobrazuje tento obraz křížové cesty? Kde tuto křížovou cestu 

najdete? 
 

Otázka z 21.2.2021: Poznáte kostel na fotografii? Jedná 

se o kostel 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 (7.3.2021) 3. neděle postní: 1. čtení Ex 

20,1-17; 2. čtení: 1Kor 1,22-25; Evangelium Jan 2,13-25 

 

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

