
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 7. března do 14. března 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 8. BŘEZNA 2021  – PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI POSTNÍ 

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

ÚTERÝ 9. BŘEZNA 2021 – ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI POSTNÍ 

STŘEDA 10. BŘEZNA 2021  – STŘEDA PO 3. NEDĚLI POSTNÍ  

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

ČTVRTEK 11. BŘEZNA 2021  – ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ 

 11:00 – mše sv. při pohřbu pana Schejbala v kostele na Vraclavi (PPM) 

PÁTEK 12. BŘEZNA 2021 – PÁTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ 

 16:55 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM (Smolákovi) 
 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                  ZA GIUSEPPINU SCAGNETTI A FERNANDU CATANESI 

 18:00-20:00 – 24 HODIN PRO PÁNA – adorace 

SOBOTA 13. BŘEZNA 2021 – SOBOTA PO 3. NEDĚLI POSTNÍ – výroční den zvolení papeže Františka 

 09:00-17:30 – 24 HODIN PRO PÁNA – adorace 

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

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

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) 
 

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. 
 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 po mši sv. do 20.00 a dále v sobotu během dne, v nočních hodinách proběhne formou 

modlitebního řetězce, kdy každý drží modlitební stráž doma. Příležitost ke svátosti smíření bude v pátek 12.3. od 
19.00 do 20.00, zpovídat bude P. Mistr a P. Horák, a dále půl hodiny přede mší sv. 
Hlaste se prosím u R. Blajdové. Tabulku s přehledem volných míst najdete na webu:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SJq3HUccyhUqbV2th5B3lbUj1Xbdj8ZNr5iH36arsHc/edit#gid=0  

 Sbírka Adopce na dálku: Celkem je potřeba vybrat 15.500 Kč, zatím je vybráno 13.805 Kč. 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: 28.2. na Svatopetrský haléř 6.324 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Jan 2,13-25 Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě 
zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z 
chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s 
tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě 
stravuje.“ Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte 
tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys 
ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili 
si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních 
svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože 
znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku. 
 

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) 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SJq3HUccyhUqbV2th5B3lbUj1Xbdj8ZNr5iH36arsHc/edit#gid=0


ÚKOL Z POSTNÍČKU Z 2. NEDĚLE POSTNÍ: Sv. Josefa najdete v kostele sv. Vavřince na dvou 
vitrážních oknech a na oltáři sv. Josefa. 

      
 

 

 

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY 2021-2025: 

Celkem bylo navrženo 11 kandidátů do volby do nové pastorační rady. Jeden kandidát byl vyloučen, protože nepatří 
do farnosti Vysoké Mýto, další tři kandidaturu do pastorační rady odmítli. Návrh podalo celkem 8 farníků. Volba nové 
pastorační rady proběhne v pátek 19.3., sobotu 20.3. a neděli 21.3. vždy po skončení mše sv. a vybírat můžete z těchto 
kandidátů, max. 4 (kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí):  
 

           
1.       2.            3.                       4.                        5.                          6.                    7.  

 

1. Bc. Anežka Benešová – Je maminkou dvou malých dětí. Vystudovala žurnalistiku a sociologii v Brně, 
spolupracovala s rádiem Proglas a přispívá do časopisu Nové město. Hraje a zpívá nejen ve farnosti a v současné době 
s kapele Four in Van nahrává album. Ráda by se podílela na hudebním obohacení farnosti.  
 

2. Mgr. Jolana Morávková – Má tři děti ve věku 7, 12 a 15 let. Na ZŠ v Ústí nad Orlicí se snaží žáky učit přemýšlet 
a počítat. Dokáže si představit péči o mládež v naší farnosti. 
 

3. Mgr. Marie Severová – Má dvě dospělé děti a dvě vnoučata. Od roku 1982 pracuje jako učitelka na Stavební škole 
Vysoké Mýto, nyní jen na částečný úvazek jako důchodkyně. Ve farnosti má na starosti úklidové a květinové skupinky 

a sama účastní také úklidů kostela. 
 

4. Jana Smělá – Má dvě dospělé děti a zatím jedno vnouče. Pracovala jako fyzioterapeutka ve škole Svítání. Ráda by 
se stala oporou seniorům naší farnosti, které by ráda podpořila také pomocí při účasti na mši sv. 
 

5. PhDr. David Vích – Otec dvou dětí. Od roku 2005 pracuje jako archeolog ve vysokomýtském Regionálním muzeu 
a učí dějepis na ZŠ Školamyšl v Litomyšli. 
 

6. Pavel Víšek – Je otcem tří dětí ve věku 7, 11 a 16 let. Bydlí v Zaháji, kde je též v zastupitelstvu obce. Pracuje 

v Ivecu na kontrole. Ve farnosti se aktivně zapojuje do různých brigád v kostele. 
 

7. Jiří Zelenka – Otec čtyř dětí ve věku 2, 5, 8 a 11 let. Nyní pracuje ve firmě BV elektronik v Holicích jako kvalitář. 
Jiří je spoluzakladatelem rodinných prázdninových pobytů s malým oslíkem a v pastorační radě by se rád věnoval 
především rodinám s malými dětmi a jejím potřebám. 
 

Za farnost Vraclav byl navržen zástupce do pastorační rady – Stanko Herman. 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Poznáte, kde se nachází tato křížová cesta?  
 

Otázka z 28.2.2021: Jakou scénu zobrazuje tento obraz křížové 
cesty? Kde tuto křížovou cestu najdete? Jedná se o VI. zastavení 
křížové cesty, kde Veronika podává Pánu Ježíši roušku. Tato 
křížová cesta se nachází v kostele sv. Petra a Pavla na Slatině. 
 

https://farnostvmyto.cz/   

facebook Farnost Vysoké Mýto   

rkfvmyto@tiscali.cz  tel. 465 420 983  

www.instagram.com/katolik.vmyto  

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (14.3.2021) 4. neděle postní: 1. čtení 
2Kron 36,14-16.19-23; 2. čtení: Ef 2,4-10; Evangelium Jan 3,14-21 

 

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