
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 7. února do 14. února 2021 

 
 
 
 
 
 

PONDĚLÍ 8. ÚNORA 2021  – PONDĚLÍ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ÚTERÝ 9. ÚNORA 2021 – ÚTERÝ 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
STŘEDA 10. ÚNORA 2021  – PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FRANTIŠKA MACÁKA, MANŽELKU, 
RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 11. ÚNORA 2021  – PANNY MARIE LURDSKÉ 

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

PÁTEK 12. ÚNORA 2021 – PÁTEK 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII KINDERMANOVOU A MANŽELA 

SOBOTA 13. ÚNORA 2021 – SOBOTA 5. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

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) 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

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

 Výsledek Tříkrálové sbírky na Vraclavi a Sedleci je 11.980 Kč. Stále je možné až do 30. dubna 2021 přispět na 
účet Charity ČR 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 77705036. 

 Vyřizujeme pozdravy od varhaníka Pavla Diblíka z Holic, který se zotavuje poté, co ho před Vánocemi srazilo 
auto. Jeho zlomená noha se hojí, má rehabilitaci, pohybuje se zatím pomocí chodítka a těší se, až opět bude moci 
hrát v našich kostelích. Pokud ho chcete potěšit, můžete mu zavolat na tel. 723 710 704, rád vás uslyší… 

 Ne 7.2., 17.00: CB Vysoké Mýto pořádá online přednášku Pavla Rause na téma „Jak si navzájem neubližovat: 
úcta v blízkých vztazích“. Youtube kanál: https://www.youtube.com/watch?v=K1_qxS2T4us  

 Čt 11.2., 18:30, fara: setkání pastorační rady (vzhledem k současné situaci pouze pro členy PR) 
 Prosíme, přineste požehnané kočičky z loňských Velikonoc ke spálení do neděle 14.2. 
 So 20.2., 9.00-15.00: online duchovní obnova pro manželské páry s P. Janem Linhartem na téma: „Svatá rodina a 

my“. Info na: http://www.bihk.cz/repository/images/CPR/plak%c3%a1t%20DO%20jednodenn%c3%ad.jpg  

 Nedělní sbírka ve VM: 31.1. 3.241 Kč. Bohu díky! 
 

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ: 

Brněnské Centrum naděje a pomoci nabízí v rámci Národního týdne manželství několik on-line webinářů s tématikou 
manželství a děti. Tyto webináře jsou zdarma, je ale nutné se na ně zavčas přihlásit na https://www.cenap.cz/ntm. V 

případě volného místa Vám před webinářem přijde email S odkazem, přes který se na rezervovaný webinář přihlásíte. 
*Harmonické manželství i s malými dětmi: pondělí 8. 2. 2021 v čase 19.30 – 21.00 

Webinář je určený převážně pro ty, kteří žijí v manželství, ve vztahu nebo se na vztah a manželství připravují. Budeme 

se věnovat různým životním situacím spojených s příchodem malých dětí do manželství, kdy na rodiče přichází 
přirozeně i určité nároky a někdy je to pro rodiče opravdu dost náročné. Povíme si, jak uchopit toto životní období v 
manželství, jak být tou nejen úžasnou maminkou či tatínkem pro dítě, ale zároveň jak zůstat žádoucí partnerkou pro 
svého muže (a také obráceně). Zamyslíme se, kde a jak nalézt vzájemně na sebe čas a energii, na společné chvíle, 
aktivity, prožitky, i na ty intimní. Budeme hledat odpověď na otázku, zda jde to všechno harmonicky vyladit. Nebo 
musíme toto období vytrpět a nějak přežít? Tomuto i dalším životním situacím, které souvisí s přítomností malých dětí 
v manželství, se budeme společně věnovat. Provázet a odpovídat Vám bude Mgr. Antonín Brtník 

*Když do manželství dítě nepřichází: úterý 9. 2. 2021 v čase 19.30 – 21.00 

Webinář je určený převážně pro ty, kteří žijí v manželství, do kterého dítě nepřichází, nebo pro ty, co tato tématika 
zajímá. Budeme se věnovat tomu, že když žijeme s dětmi, je to často jistě občas náročné. Ale mnohem náročnější 
situace nastává, pokud tolik vytoužené dítě v manželství chybí. Pojďme se společně zamyslet nad tím, co můžeme 
udělat na cestě za dítětem – důstojně a při tom úspěšně. Provázet a odpovídat Vám bude MUDr. Ludmila Lázničková 

*Puberťáci v rodině: středa 10. 2. 2021 v čase 19.30 – 21.00 

Webinář je určený převážně pro ty, kteří žijí v manželství, ve kterém jsou dospívající děti nebo zatím ještě ty malé, 
které puberta taky jednou jistě čeká! Budeme se věnovat tomu, jak konflikty, nepochopení s dospívajícími dětmi 

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) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1_qxS2T4us
http://www.bihk.cz/repository/images/CPR/plak%c3%a1t%20DO%20jednodenn%c3%ad.jpg
https://www.cenap.cz/ntm


narušují nejen vzájemný vztah rodič – dítě, ale také atmosféru v celé rodině. V případech, kdy mají manželé rozdílný 
pohled na přístup k puberťákovi, vstupuje do manželství nesoulad a napětí. Jak nebýt s dospívajícími dětmi jako na 
bitevním poli, ale vybudovat si s nimi přátelství, které umožní rodičům doprovázet dceru nebo syna ke zdravým 
vztahům a sexualitě, které jsou tak důležité pro šťastný život. Každý dobrý rodič má zájem na tom, aby si jeho děti 
našly dobré protějšky, se kterými budou v manželství celoživotně šťastní. A právě otec a matka jsou ti, co mají největší 
vliv na budoucí štěstí svého dítěte, díky kterému pak mají rodiče ze života dítěte radost. To jim přináší vnitřní pocit 
naplněného života pravou láskou. Provázet a odpovídat Vám bude Mgr. Antonín Brtník 
 

OSOBNÍ POUŤ KE SV. VALENTINU – V LOCKDOWNU NAŽIVO, ALE TROCHU JINAK 

Tradiční pouť kolem svátku sv. Valentina letos proběhne 13. 2. trochu jinak než obvykle. Ale přesto osobně, naživo, 
offline... Pro zamilované – snoubence i manžele je připravené netradiční individuální putování po Vyšehradě. Celkem 

na dvojice čeká sedm zastavení, kde bude možno získat podněty k partnerskému rozhovoru a udělat si třeba i památeční 
fotografii. Součástí bude i návštěva baziliky sv. Petra a Pavla, kde se uchovávají ostatky sv. Valentina. Na akci je 

potřeba se přihlásit – více zde: https://www.apha.cz/akce/pout-ke-sv-valentinu/. 
 

EVANGELIUM: Mk 1,29-39 Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. 
Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala 
a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se 
shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval 
však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo 
a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: 
„Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, 
kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy. 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: MANŽELSTVÍ S ALKOHOLIKEM 

Dobrý den. Žiji v manželství a máme téměř dospělé děti. Manžel se bohužel již mnoho let potácí v boji s 
alkoholem. Oba jsme věřící, ale on si víru jen povinně "odsedí" v neděli při mši. Poslední dobou nás jeho 

alkoholismus a lehkomyslnost dovádí k existenční krizi. Pro mě je to důvod k rozvodu, ale stále si říkám, že bych mu 
měla dát šanci, i když už mnohokrát zklamal. Není zlý a naše děti má rád. Kde je hranice mezi odpuštěním a "naivitou"?  
Ráda bych měla jiný život. Děkuji za jakoukoliv radu a pomoc. 
 

Důležité je nastavit si hranici, co ještě zvládnu a co už je moc. Tím nastavuji hranici i manželovi. 
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz. Vnímám z něj, že máte manžela ráda a současná situace je pro vás velmi náročná. 
Život s alkoholikem není jednoduchý a také není dlouhodobě únosný. Ptáte se, mimo jiné, kde je hranice mezi 
odpuštěním a naivitou? To jsou ale dvě velmi odlišné věci. Odpuštění je jistý proces, který může trvat i delší čas, nelze 
si jednoduše poručit odpouštím a je to vyřešené, to většinou nefunguje. Pokud druhému něco odpustím, tak to znamená, 
že už to mám vůči němu vyřešené a znovu a znovu to nevytýkám a nepřipomínám.... A naivita by v případě závislosti 
byla, kdybychom si mysleli, že zbavit se závislosti lze jednoduše bez pomoci druhých – léčby. 
Myslím, že je důležité nastavit si hranici, co ještě zvládnu a co už je moc, co mi opravdu vadí a nechci to. Tím nastavuji 
hranici i manželovi. Alkoholici rádi slibují dokola, že už se to nebude opakovat nebo že alkohol mají pod kontrolou 
atd., oni to v té chvíli slibů i kolikrát myslí vážně a sami tomu často i věří, ale proto potřebují pomoc – léčbu, aby 
dokázali překonat ten moment, kdy si potřebují "dát". To není jednoduché toto zvládnout. 
Aby se Váš manžel dostal ze závislosti na alkoholu, musí si sám přiznat, že má problém a že ho musí řešit. To za něj 
nikdo neudělá. Vy mu můžete pomoci tím, že budete držet svoji hranici, kam ano a kam ne. Svoji hranici mohou držet 
i vaše děti. Píšete, že jsou téměř dospělé, to už s nimi o tom můžete mluvit. Pro léčbu, ale i pro Vás by bylo dobré 
kontaktovat bud nějakou adiktologickou ambulanci, příp. kliniku nebo Sananim - tj. organizace zabývající se léčbou 
závislostí nebo existují svépomocné skupiny anonymních alkoholiků, což je dobré jako následná léčba. Záleží na místě 
Vašeho bydliště, co je pro vás nejdostupnější. Jak adiktologické kliniky, tak Sananim mají telefonické či internetové 
poradny pro příbuzné lidí se závislostí. Zkuste se na některou poradnu obrátit a vše probrat s odborníky.  
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tuto sochu? Koho představuje? 
 
 

Otázka z 31.1.2021: Kde najdete tento reliéf? Koho znázorňuje? Jedná se o detail reliéfu 

z oltáře sv. Jana Křtitele v presbytáři kostela sv. Vavřince. Zobrazena 

je zde bl. Marie od Ježíše (1560-1640). V 17 letech vstoupila na Karmel 

v Toledu, kde strávila téměř celý svůj život. Velice si jí považovala svatá 
Terezie a říkala jí „můj malý učeneček“. Dospěla k hlubokému poznání 
Krista kontemplací tajemství jeho života a díky hlubokému prožívání 
liturgie. Blahořečena byla r. 1976, její liturgickou památku slaví na 

Karmelu 12. září. „Mým srdcem je můj Ježíš. Nezakouším už ani nechci               
nic jiného, než aby se ve mně vždy děla Boží vůle.“ 
 

https://farnostvmyto.cz/   

facebook Farnost Vysoké Mýto   

rkfvmyto@tiscali.cz  tel. 465 420 983  

www.instagram.com/katolik.vmyto  

Připravujeme se na příští neděli (14.2.2021) 6. neděle v mezidobí: 1. 

čtení Lv 13,1-2.45-46 2. čtení: 1Kor 10,31-11,1; Evangelium Mk 1,40-45 

https://www.apha.cz/akce/pout-ke-sv-valentinu/
https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
http://www.instagram.com/katolik.vmyto

