
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 11. dubna do 18. dubna 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

PONDĚLÍ 12. DUBNA 2021 – PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

ÚTERÝ 13. DUBNA 2021 – ÚTERÝ PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 09:00 – koncelebrovaná mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA P. VÁCLAVA HEGRA 

STŘEDA 14. DUBNA 2021 – STŘEDA PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

ČTVRTEK 15. DUBNA 2021 – ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA P. JOSEFA SMOLU 

PÁTEK 16. DUBNA 2021 –PÁTEK PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

SOBOTA 17. DUBNA 2021 – SOBOTA PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

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

              ZA VÁCLAVA A MARII DVOŘÁKOVY, SYNA MIROSLAVA A RODINU KLABANOVU 

NEDĚLE 18. DUBNA 2021 – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 

  ZA ZDEŇKA SMOLÁKA A MARII BARTHELDYOVOU 

 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.   

 V pátek 28. 5. se bude opět konat Noc kostelů, letos ve Vysokém Mýtě již po desáté. Součástí programu v kostele 

sv. Vavřince bude připomenutí vysokomýtských duchovních správců, kteří spoluutvářeli dějinný příběh zdejší 

farnosti a byli jejími průvodci a ochránci. Osu takto pojaté historie vysokomýtské farnosti budou tvořit dobové 

portréty místních děkanů, doprovázené životními medailonky a řada drobností, které jsou s nimi spojeny – ať již se 

jedná o rukopisy, tištěné knihy z jejich majetku, liturgické textilie, fotografie a další. Chtěli bychom vyzvat vás 

farníky – pokud vlastníte některé předměty či památky na naše bývalé duchovní správce, zda byste se nám 

ozvali a mohli event. dané předměty na výstavu v rámci Noci kostelů zapůjčit. Děkujeme za spolupráci. 

 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 

 Sbírky ve VM: na Bílou so: 1.559 Kč, nedělní sbírka: 3.802 Kč, na Velikonoční pondělí: 2.685 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Jan 20,19-31 Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy 

měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli 

Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně 

dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu 

odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu 

říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj 

prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s 

nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a 

podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán 

můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš 

vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, 

abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu. 
 

VÝZVA KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE: 

Bratři a sestry, současná složitá a nelehká situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru způsobujícího 

onemocnění covid-19 již má znatelné dopady i v oblasti ekonomiky a financí. Pro jednotlivé farnosti diecéze i pro 

Biskupství královéhradecké mají v rozpočtovém hospodaření zásadní význam kostelní sbírky. Vzhledem k přijatým 

opatřením s důsledkem snížené účasti věřících na bohoslužbách dochází k propadu výběru kostelních sbírek. Sbírky 

znamenají zásadní příjem farností, z kterého jsou hrazeny provozní náklady (např. energie, služby) i opravy církevního 

majetku. Rovněž biskupství je ve svém rozpočtu závislé na výběru účelových sbírek – např. sbírky na plošné pojištění 

NEDĚLE 11. DUBNA 2021 – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 

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

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

                  živý přenos na facebooku 

ZA NAŠE PASTÝŘE A NOVÁ DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ 

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

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

 



majetku diecéze, na bohoslovce a na ostatní potřeby diecéze. Biskupství královéhradecké je příjemcem výše 

vyjmenovaných účelových sbírek a hradí nemalé náklady v těchto oblastech, které převyšují i běžné objemy účelových 

sbírek. Chceme dát možnost věřícím zaslat finanční prostředky bezhotovostní formou na příslušný účet farnosti 

nebo Biskupství královéhradeckého. 

1. Dary pro naše farnosti: 

    Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto        1323452399/0800  

    Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto – táborový účet  1325748329/0800  

    Římskokatolická farnost Knířov      2406408339/0800  

    Římskokatolická farnost Vraclav      2406414309/0800  

    Římskokatolická farnost Zámrsk      2406416339/0800 
 

2. Dary pro Biskupství královéhradecké – číslo účtu 1006010044/5500 

    Pojištění kostelů a dalších církevních budov – variabilní symbol 726 

    Kněžský seminář a formace bohoslovců – variabilní symbol 222 

    Pastorační aktivity v diecézi – variabilní symbol 225 

   Církevní školství v diecézi – variabilní symbol 221 
 

3. Možnost přispět bezhotovostní formou na ostatní účely na základě vyhlášených sbírek: 

    Diecézní charita – číslo účtu: 1006016622/5500, variabilní symbol 286 

    Papežská misijní díla – číslo účtu: 72540444/2700, variabilní symbol 10 
 

Prosíme dárce o uvedení identifikace dárce při platbě ve „Zprávě pro příjemce“ ve tvaru „Dar na činnost – Nováková 

M.“ a o uvedení kompletní identifikace včetně adresy do e-mailové zprávy na adresu správce farnosti (v případě 

farnosti), nebo na adresu ucto@bihk.cz v případě daru na účet biskupství. 

Samozřejmě i nadále zůstává alternativní možnost v případě konání sbírek v kostelích přispět obvyklou formou. 

Všem dárcům děkujeme. Mgr. Ing. Pavel Rathouský (ekonom diecéze), Mons. Mgr. Jan Paseka (generální vikář) 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: PROČ SE PLATÍ VSTUPNÉ DO DOMU BOŽÍHO? 

Zajímalo by mě, jak je možné, že se v některých kostelích vybírá vstupné. Nedávno jsem v Praze chtěla zajít 

do kostela, ve kterém jsem ještě nikdy nebyla, a hned u vchodu se vybíralo vstupné. Pan výběrčí mě bez 

poplatku nepustil. Docela mě to zarmoutilo, protože jsem se chtěla setkat s Pánem a nebylo mi to umožněno. A to, že 

bych se při tom zároveň podívala i na krásu památek, nepovažuji za nic špatného. Nevím, jak se tohle shoduje s tím, 

co nás učil Ježíš. Je sice pravda, že údržba památek stojí peníze, ale řešit to takovýmto způsobem se mi zdá dost 

nekřesťanské. Trochu mi to připomnělo i situaci, kdy Ježíš vyhodil z chrámu překupníky. Pokud je třeba peněz na 

údržbu památek, tak by se to podle mého názoru mělo řešit jinak, např. vyhlásit sbírku, zavést třeba i dobrovolné 

vstupné, ale kostel je přece dům Boží, dům modlitby, tak jak je možné, že do domu Božího se musí platit vstupné? 

Prosím o zveřejnění tohoto dotazu, aby měli jasno všichni, kdo to podobně nechápou, jako já. 
 

"Někdo" by měl kostely platit, hlídat, financovat. Ale kdo? 

Dobrý den, těší nás důvěra, se kterou se na nás obracíte. S Vaším dotazem byste se ale měla obrátit na jiná místa. 

Nejlépe na toho, pod koho konkrétní kostel spadá. Naše služba v této věci nemá žádné informace a není oficiálním 

mluvčím, ale "Linkou důvěry" a "Otázkami a odpověďmi" ve věcech víry... Přesto se Vám pokusím podat svůj pohled 

na věc: Pokud je mi známo, v Praze se platí vstupné jen do kostelů, které již nejsou plně funkční (jako kostel) a slouží 

převážně jen jako "památka" a koncertní síň (např. kostel sv. Mikuláše?). Sdílím na jednu stranu Vaši nevoli se 

zpoplatněním, na druhou stranu je třeba vidět i to, že oproti tomu je i mnoho funkčních kostelů část dne zavřených jen 

proto, že je nemá, kdo je celý den hlídat. Lépe řečeno: farnosti nemají finanční prostředky na to, aby zaplatili 

spolehlivou ostrahu kostela v době mimo bohoslužby. Na ostrahu by museli nějak sehnat finance: např. ze zavedeného 

vstupného do kostela... :-) Vykradačů kostelů totiž bohužel rapidně přibývá. Finance totiž stojí jak oprava památky, 

tak i její ostraha. Kdo s tím nesouhlasí, měl by se ve své domovské farnosti dobrovolně hlásit k ostraze kostela (např. 

ve své pracovní době, či v době, kdy by se věnoval svým jiným povinnostem, rodině, zálibám, službě atd.). Z mé 

vlastní zkušenosti ale vím, že mnoho kostelů v centru Prahy je přesto celodenně otevřených – alespoň v zadní – 

zabezpečené části. Problematika "zpoplatněných" kostelů je ale pochopitelně daleko širší. Týká se samozřejmě i toho, 

že stát v době komunistické nadvlády církvi zabavil veškeré prostředky a tato situace prakticky trvá dodnes. Jak jsem 

již ale uvedl v úvodu: v naší redakci k této věci více podkladů nemáme a nejsme kompetentní se k těmto věcem 

vyjadřovat ... A k Vaší poznámce, že jste se chtěla "setkat s Pánem" bych jenom podotkl, že sice kostel je velmi důležité 

místo pro zklidnění a setkání s Bohem. Setkávat s Pánem se ale máme (a musíme) každodenně i jinde: ve svém srdci, 

v modlitbě, v setkáních s druhými lidmi, ve službě, v Božím slově atd. Přeji Vám vše dobré! (Převzato z www.vira.cz) 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Koho představuje tato socha? Kde ji najdete? 
 

Otázka z 4.4.2021: Kde najdete tuto sochu? Tato socha Nejsvětějšího 

srdce Ježíšova se nachází v kostele sv. Martina v Zámrsku. 
 

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

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto  

 
Připravujeme se na příští neděli (11.4.2021) 2. neděle velikonoční: 1. 

čtení Sk 4,32-35; 2. čtení: 1Jan 5,1-6; Evangelium Jan 20,19-31 
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