
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 14. března do 21. března 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 15. BŘEZNA 2021  – PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

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

              ZA DÁŠU SVOBODOVOU, JARMILU POSLUŠNOU A ZEMŘELÉ Z TĚCHTO RODŮ 

ÚTERÝ 16. BŘEZNA 2021 – ÚTERÝ PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

 18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

STŘEDA 17. BŘEZNA 2021  – STŘEDA PO 4. NEDĚLI POSTNÍ  

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

  ZA OBĚTI PANDEMIE COVID-19, ZVLÁŠTĚ Z NAŠCIH FARNOSTÍ 

ČTVRTEK 18. BŘEZNA 2021  – ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ 

 08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

PÁTEK 19. BŘEZNA 2021 – SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 

 11:00 – mše sv. při pohřbu pana Jana Andrleho v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JOSEFY, ZVLÁŠTĚ ZA P. JOSEFA 

KULHAVÉHO, KTERÝ BY SE V TĚCHTO DNECH DOŽIL 100 LET 

SOBOTA 20. BŘEZNA 2021 – SOBOTA PO 4. NEDĚLI POSTNÍ  

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA NOVOU PASTORAČNÍ RADU 

NEDĚLE 21. BŘEZNA 2021 – 5. NEDĚLE POSTNÍ 

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

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA, RODIČE 

Z OBOU STRAN, MARII FOJTÍKOVOU A ŽIVÉ A ZEMŘELÉ Z TĚCHTO RODŮ 

 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.   

 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. 

 Děkujme za vaše příspěvky na sbírku Adopci na dálku. Celkem se vybralo 15.700 Kč, 200 Kč se převede na 

sbírku na příští rok. 

 Nabízíme k prodeji nové číslo křížovkářského časopisu Šalamounky za 25 Kč. 

 Ne 14.3., 18.00: online přednáška Pavla Rause na téma: Jak si navzájem neubližovat II. Sledovat můžete na: 

https://www.youtube.com/watch?v=ufPxrrfJkE8 

 16.-18. 3.: Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové pořádá online duchovní obnovu s Andym Loosem na 

téma: Obraz života svatého Josefa v našem životě. Andy Loos je vedoucím Centra pro rodinu v Hradci Králové, 

kandidát jáhenství, malíř a cestovatel. Zájemci mohou kontaktovat Diecézní centrum pro seniory ohledně zaslání 

odkazu, přes který bude možné se k besedě připojit. Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové, e-mail: 

dcs@bihk.cz, tel. 737 215 328, 734 435 360 

 V letošním roce vyšla nová novéna k svatému Josefovi od P. Josefa Prokeše. Pokud byste o ní měli zájem, ohlaste 

se u Jarmily Jiskrové. 

 So 20.3.: Komunita Blahoslavenství pořádá online duchovní obnovu se sv. Josefem na zoomu, zvlášť pro muže, 

zvlášť pro ženy a zvlášť pro mládež od 14 do 18 let. Více info na: https://www.blahoslavenstvi.cz/  

 Biskupství královéhradecké má novou podobu webových stránek. Podívejte se https://www.bihk.cz/  

 Út 23.3. od 15.00: proběhne předvelikonoční úklid kostela sv. Vavřince. Pomocníci, hlaste se prosím pí Marii 

Severové. 

 Moc pěkná videa "Místo nábožka" najdete na stránkách farnosti Polička:  

http://www.farnostpolicka.cz/.../articles/misto-nabozka.html  

 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 

NEDĚLE 14. BŘEZNA 2021 – 4. NEDĚLE POSTNÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

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

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

                ZA MARII A JAROSLAVA KORBELOVY A ZA ŽIVÉ A 

ZEMŘELÉ ČLENY RODINY 

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

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ufPxrrfJkE8
https://www.blahoslavenstvi.cz/
https://www.bihk.cz/
http://www.farnostpolicka.cz/.../articles/misto-nabozka.html


 Nedělní sbírka ve VM: 7.3. 3.433 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Jan 3,14-21 Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn 

člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného 

Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět 

odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil 

ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než 

světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky 

nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“ 
 

V kostele sv. Vavřince pokračuje rekonstrukce zákristie, kde se buduje 

sociální zařízení včetně WC a úklidové komory. Tento týden byla 

zasypána šachta, do které byla uložena i schránka se vzkazem pro 

budoucí generace. Kromě dopisu pro budoucí generace byly do ní 

vloženy tři fotografie dokumentující život farnosti v koronaviru, 

fotografie s P. Jiřím Mannlem před kostelem sv. Vavřince, pastorační 

plán na rok 2021, přehled života farnosti za rok 2020, aktuální 

ohlášky, postníček se sv. Josefem 2021, letáček kostela, PF 2021 

farnosti a poslední číslo Katolického týdeníku. 

 

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY 2021-2025: 

Volby proběhnou v pátek 19.3., sobotu 20.3. a neděli 21.3. vždy po skončení mše sv. tajným hlasováním na volebních 

lístcích, které dostanete při vstupu do kostela. 

Na hlasovacích lístcích budou kandidáti uvedeni pod pořadovým číslem v abecedním řazení: 

1.   Bc. Anežka Benešová 

2.   Mgr. Jolana Morávková 

3.   Mgr. Marie Severová 

4.   Jana Smělá 

5.   PhDr. David Vích 

6.   Pavel Víšek 

7.   Jiří Zelenka 

Na volebním lístku volič zakroužkuje pořadové číslo maximálně 4 kandidátů. Pokud někdo zakroužkuje více 

kandidátů, bude tento hlasovací lístek neplatný. Při východu z kostela po páteční, sobotní či nedělní mši sv. se volič 

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 4 kandidáti s nejvyšším 

počtem hlasů. 

Právo volit má každý katolík starší 18 let příslušící do farnosti Vysoké Mýto. (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.) 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: JÍT SI PRO "KŘÍŽEK" 

Dobrý den, s přáteli ze společenství se přeme, jestli, když kněz udělá křížek na čelo dospělému (při mši 

během svatého přijímání si pro "křížek" u nás chodí např. katechumeni) a pronese nahlas požehnání (např. 

"Ať ti Bůh žehná a provází tě ve tvém životě"), tak jestli má ten, komu je křížek dělán, odpovědět "amen" či nikoli? A 

co v případě, že kněz to požehnání nahlas nepronese, ale udělá jen křížek na čelo? 
 

Amen se dá přeložit jako "staň se " 

Dobrý den, slovo amen je hebrejského původu a dá se přeložit jako staň se nebo ať se stane, ano, souhlasím, opravdu, 

je to tak apod. Jestliže kněz, nebo kdokoli jiný, někomu dá křížek na čelo, a přitom pronese nahlas nějaké požehnání, 

je vhodné říci amen na znamení souhlasu nebo přání, aby to, co kněz v požehnání vyřkl, se stalo skutečností. Pokud 

kněz při udělování křížku mlčí, mám v tichosti toto požehnání přijmout. Slovo amen říkat nemusím, protože není na 

co odpovídat. (Převzato z www.vira.cz) 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Poznáte, kde se nachází tato křížová cesta? 
 

Otázka z 7.3.2021: Poznáte, kde se nachází tato křížová 

cesta? Tuto křížovou cestu najdete v kostele Zvěstování 

Panně Marii na Knířově a je na ní zobrazeno IV. 

zastavení, kde se Ježíš setkává s matkou. 
 

https://farnostvmyto.cz/   

facebook Farnost Vysoké Mýto   

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

 

 Připravujeme se na příští neděli (21.3.2021) 5. neděle postní: 1. čtení Jer 

31,31-34; 2. čtení: Žid 5,7-9; Evangelium Jan 12,20-33 

 

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

