
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 21. března do 28. března 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PONDĚLÍ 22. BŘEZNA 2021  – PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 

 15:30 – zádušní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JIŘÍHO ANTLA 

ÚTERÝ 23. BŘEZNA 2021 – ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

STŘEDA 24. BŘEZNA 2021  – STŘEDA PO 5. NEDĚLI POSTNÍ  

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

  ZA JOSEFA VONDRÁČKA, BRATRA JANA, RODIČE A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 25. BŘEZNA 2021  – SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

 15:00 – modlitba Anděl Páně v kostele na Knířově (PPM) – živý přenos na facebooku 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 

  ZA RODINY NAŠICH FARNOSTÍ A NENAROZENÉ DĚTI 

PÁTEK 26. BŘEZNA 2021 – PÁTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA VÁCLAVA A BOŽENU ŠTANCLOVY 

SOBOTA 27. BŘEZNA 2021 – SOBOTA PO 5. NEDĚLI POSTNÍ  

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

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

NEDĚLE 28. BŘEZNA 2021 – KVĚTNÁ NEDĚLE 

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

 08:45 – žehnání ratolestí před kostelem sv. Vavřince – živý přenos na facebooku 

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

  ZA NEMOCNÉ, TRPÍCÍ A PRONÁSLEDOVANÉ – živý přenos na facebooku 

 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.   

 Tuto sobotu 20.3. a neděli 21.3. proběhnou po mši sv. volby do pastorační rady na období 2021-2025. Při východu 

z kostela se nahlaste volební komisi, která zapíše do seznamu vaše jméno, příjmení a datum narození. Komise vám 

orazítkuje z druhé strany volební lístek, který vhodíte do volební urny. Na volebním lístku zakroužkujte pořadové 

číslo maximálně 4 kandidátů. 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.) Oznámení výsledků voleb farnímu společenství 

proběhne v neděli 28.3. a v neděli 4.4., na Slavnost Zmrtvýchvstání, budou zvolení a jmenovaní kandidáti uvedeni 

do funkce složením slibu a současně jim budou předány podepsané dekrety o ustanovení za člena pastorační rady. 

 Po 22.3., 12.00: Na připomínku toho, že uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi se Česká 

biskupská konference připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“ a i na kostele sv. Vavřince a na Vraclavi bude 

zvonit zvon sv. Jiří jako připomínka za oběti nemoci covid-19. 

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

 Čt 25.3.: Knířovská pouť naruby 

 So 27.3.: Zveme především mládež a děti na mládežnickou mši sv., po které nabízíme společné shlédnutí filmu 

připraveného diecézním centrem pro mládež, který bude také příští týden k dispozici na internetu.  

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

 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: 14.3. 3.452 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Jan 12,20-33 Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili 

bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom 

viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla 

hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, 

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 – živý přenos na facebooku 

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

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

 



zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto 

světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i 

můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, 

vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: 

„Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil 

anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní 

bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ 

Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře. 

 

KNÍŘOVSKÁ POUŤ NARUBY: 

Na Slavnost Zvěstování Páně 25. března se tradičně koná tzv. Knířovská pouť. Vzhledem k současným omezením 

proběhne letos tzv. naruby... 

14.30 možnost odjezdu autobusem z VM autobusového nádraží na Knířov (stanoviště 8) 

15.00 modlitba Anděl Páně v kostele Zvěstování Panně Marii na Knířově - živý přenos na facebooku 

15.15 odchod poutní cestou do Vysokého Mýta s modlitbou křížové cesty 

cca 16.05 modlitba u sochy sv. Josefa, na jehož svátek byl zahájen Rok rodiny 

17.00 mše sv. v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě - živý přenos na facebooku 

 

JAN KOPECKÝ   4.2.1949-16.3.2021 

Děkujeme panu Janu Kopeckému za jeho službu pro naši farnost. 

 

 

VÝZVA BISKUPŮ KE SČÍTÁNÍ LIDU 2021 

V České republice začne 27. března 2021 sčítání lidu, které se naposledy 

konalo v roce 2011. Biskupové Čech, Moravy a Slezska při této 

příležitosti vydávají společnou výzvu pro věřící. 

Bratři a sestry, 27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy 

před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku 

příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. Z pohledu 

katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v 

církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních 

matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a 

příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká 

biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný 

odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti 

pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva. 

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás 

vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící 

– hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Církev římskokatolická nebo 

Církev řeckokatolická podle toho, které církve jste členem. 

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude 

církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z 

minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média 

i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a 

katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme. 

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si 

nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být 

společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, 

jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit. Pamatujme 

taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 

32). Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme 

společnosti: Počítejte s námi. Ze srdce vám žehnají biskupové Čech, Moravy a Slezska 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: V jakém kostele najdete tuto křížovou cestu? 
 

Otázka z 14.3.2021: Poznáte, kde se nachází tato křížová cesta? Tuto 

křížovou cestu najdete v kostele sv. Martina v Zámrsku. Jedná se o 12. 

zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži. 
 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké Mýto   

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

 

 
Připravujeme se na příští neděli (28.3.2021) Květná neděle: 1. čtení Iz 

50,4-7; 2. čtení: Flp 2,6-11; Evangelium Mk 14,1-15,47 

 

https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
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