
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 18. dubna do 25. dubna 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 19. DUBNA 2021 – PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 15:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU MISTROVU, SEDLÁKOVU,  

                                  JAKLOVU, MIHULKOVU, STŘÍBRNOU, ŠTAFFOVU A DOBRODINCE 

ÚTERÝ 20. DUBNA 2021 – ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROSLAVA A RŮŽENU BLAJDOVY 

STŘEDA 21. DUBNA 2021 – STŘEDA PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

ČTVRTEK 22. DUBNA 2021 – ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

PÁTEK 23. DUBNA 2021 – SVÁTEK SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

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

                                  NA PODĚKOVÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 10. VÝROČÍ OD KŘTU 

SOBOTA 24. DUBNA 2021 – SOBOTA PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MATĚJE MRVU A CELÝ ROD              

NEDĚLE 25. DUBNA 2021 – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

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

  ZA P. JIŘÍHO MANNLA 

 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.   

 Nabízíme k prodeji vystřihovací model kostela sv. Vavřince, jehož autorem je Petr Páv a Ing. Arch. Michal Leňo 

podle dokumentace autorizovaného stavitele Františka Schejbala. Cena 200 Kč. 

 V rámci festivalu Pardubické hudební jaro si můžete poslechnout koncert souboru žesťových nástrojů Czech 

Brass, který se natáčel v kostele sv. Vavřince na tomto odkaze: https://www.pardubickehudebnijaro.cz/czech-brass-

myto Soubor Czech Brass je sdružením špičkových českých hráčů na žesťové nástroje. Umělecky ho vede 

trumpetista Marek Zvolánek, mezinárodně frekventovaný sólista. Ansámbl se představí se v celé šíři svého 

interpretačního záběru. Zejména se můžeme těšit na Charpentierovo Te Deum, slavné skladby Bachovy i P. J. 

Vejvanovského. 

 Pá 28.5. Noc kostelů: Pokud vlastníte některé předměty či památky na duchovní správce, kteří v naší farnosti 

působili, prosíme, abyste se nám ozvali a ev. dané předměty na výstavu v rámci Noci kostelů zapůjčili. Děkujeme. 

 Vzhledem k tomu, že paní Ludmila Částková je stále v rekonvalescenci, svoji pomoc s kostelnickými službami 

nabídla a již delší dobu realizuje Radka Blajdová. 

 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: 11.4. 3.470 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Lk 24,35-48 Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání 

chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, 

že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na 

mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ 

A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto 

se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je 

smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno 

v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: 

Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc 

od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.“ 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: JAK SI UDRŽET VÍRU UPROSTŘED NEVĚŘÍCÍ TŘÍDY? 

Dobrý den, Je mi 16 let a chodím na střední školu, kde je celá třída nevěřící, dokonce je tam i holka, která 

je satanistka. Připadá mi, že mě to hodně ovlivňuje. Bojím se, že to nezvládnu a mohla bych od víry 

odpadnout a to nechci. Má víra není také taková, jako dřív. Prosím pomozte mi, a děkuji za odpověď. 
 

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) 

 

https://www.pardubickehudebnijaro.cz/czech-brass-myto
https://www.pardubickehudebnijaro.cz/czech-brass-myto


Společenství věřících vrstevníků, modlitba, trpělivost... 
 

Milá..., tvoji situaci chápu. Je ale těžké přímo ti pomoci. Rád bych tě proto alespoň povzbudil. Napadá mne několik 

poznámek: 

1)Je podle mě velice důležité, ba přímo sebezáchovné, pokud si chceš svou víru uchovat a rozvíjet, abys měla nějaké 

společenství věřících vrstevníků, se kterými se budeš modlit a sdílet s nimi svůj život. 

2) Napadá mne Ježíšovo slovo: „Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu 

Otci v nebesích“ (Mt 5, 16). Svou víru nestav v žádném případě na odiv, střež ji jako poklad. Buď však příjemnou 

společnicí, poctivým studentem, upřímným, diskrétním a vstřícným člověkem. 

3) A buď trpělivá. Příkladem toho může být biblický Lot, který žil v Sodomě, žil uprostřed víře a hodnotám naprosto 

nepřátelském prostředí. A obstál. Obstoj i ty a já věřím, že s Boží pomocí se to povede. 

Modli se žalmy. Tam jistě nalezneš mnoho inspirace a síly. 

Bůh (ať) ti žehná. 

 

JAK REAGOVAT NA NARÁŽKY NEVĚŘÍCÍCH SPOLUŽÁKŮ? 
 

Dobrý den, nejdřív bych vám měla říct, že je mi 14 let. A teď už k mému dotazu. Mám nevěřící kamarádku a ta je dost 

proti víře. Já se ale nehodlám Boha vzdát, ale tu kamarádku taky nechci ztratit. Myslím, že jí to nevadí. Ale když se 

někde naskytne nějaký podnět typický pro křesťanství tak má hned narážky (např. duchovní hudba, člověk se sepjatýma 

rukama) a to mě hodně mrzí. Je mi to hrozně líto, ale prostě nechci dospět k tomu, že budu Boha zapírat. A s tímhle se 

nesetkávám jen od svojí kamarádky, ale i od spolužáků. V mojí třídě není nikdo věřící. Všichni vědí že "věřím". A občas 

mi připadá, že se mi k vůli tomu vyhýbají. Trápí mě to. Chtěla bych tedy poprosit o radu, jak se chovat, když má někdo 

takové narážky.? Předem děkuji za odpověď. 
 

Prostor kde se můžeme učit respektu a rovnocennosti 

Milá ... je radost číst o pevnosti tvé víry a jasném postoji k Bohu. 

Naprosto chápu, jak tě mrzí postoj kamarádky i spolužáků. Stává se to opravdu často, že věřící mezi nevěřícími vypadá 

jako „jiný“, „nedostupný“. Má něco „navíc“ a to může ohrožovat. Druzí nerozumí tomu, co to navíc je, možná se i 

trochu bojí neznámého, a tak reagují nepřátelsky. 

Jak se k tomu postavit, jak reagovat. To bude záležet na tom, co bude tobě vlastní. Znám mladé lidi, kteří v klidu, s 

úsměvem spolužákům vysvětlují, že když oni respektují jejich nevíru, tak ať oni zas respektují víru. Že to není něco, 

co by je mělo rozdělit, ale něčemu naučit. Respektu a rovnocennosti. (příklad – i když je s vírou nesrovnatelný, přesto 

může nevěřícímu posloužit – že když někdo něco dobře zná a druhý ne – třeba nějaký zájem – je to obohacení člověka, 

který se tím zabývá. Je to něco, co ho činí plnějším, a přesto to druhé nemusí ohrozit. Snad vyvolat obdiv, možná 

zájem, respekt jistě. Nedělá to člověka vzdáleným, jen má něco, co já nemám.) 

Někdo jen s úsměvem pokrčí rameny a jde si pevně dál. 

Jsou lidé, kteří o své víře bez dotázání nemluví, ale vedou boj skrytý – modlí se a snaží se, aby ta odlišnost života z 

víry byla zřejmá z jejich chování. Aby mohl spolužák přijít a zeptat se – jak to, že jednáš tak dobře...Myslím, že na 

křesťanovi je, aby dával svým chováním, jednáním najevo jak jde život žít. Ukázat hlavně svým jednáním hodnoty, 

které z víry plynou a že je radost je žít. Že je to něco, co život dokáže naplnit, ne něco, co život ukracuje, žene člověka 

do kouta a vede k sebeobraně. Tento postoj je základní. Někdy je pro lidi kolem srozumitelnější než slova. 

Uvnitř tyto situace můžeš vnímat s laskavostí a pochopením. Nemusí ti jejich reakce ubližovat, když si uvědomíš, že 

Bůh má všechny lidi rád a ty jsi od Něj dostala něco navíc – dar víry. Zkus se na to podívat tak trochu z výšky – z 

pohledu Boha. On se na ně ve své lásce usmívá, tak můžeš i ty. Když budeš vnímat jejich nevědomost, hned tak tě 

jejich chování nepoloží. 

S tvou nevěřící kamarádkou si popovídej otevřeně. Můžeš jí vypravovat o tom, kým je Bůh pro člověka, co pro tebe 

víra znamená. Třeba pochopí a vzdá se hloupých řečí. Můžeš jí říct co tě mrzí a zkusit jí nabídnout jiný postoj k tvojí 

víře – viz. výše. Když bude chtít znát víc, může to být dobrý prostor pro vaše sblížení. 

Možná by pro tebe bylo fajn, kdyby ses zapojila do nějakého křesťanského společenství mladých – třeba ve farnosti – 

abyste si mohli být oporou a mohli svou víru sdílet. Ve společnosti, kde je základem víra možná najdeš přátelství 

hlubší. Držím ti palce, abys tyto náročné situace, se kterými se člověk setkává v životě docela často, dobře zvládla. Ať 

ti Bůh pomáhá. (Převzato z www.vira.cz) 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Víte, kdo je na této vitráži a kde ji najdete? 
 

Otázka z 11.4.2021:. Koho představuje tato socha? Kde ji najdete? Jedná se o 

sochu sv. Antonína s Ježíškem od Břetislava Kafky a najdete ji v kostele sv. 

Vavřince v pravé lodi vedle oltáře sv. Josefa. 
 

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

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

 

Připravujeme se na příští neděli (25.4.2021) 4. neděle velikonoční: 1. 

čtení Sk 4,8-12; 2. čtení: 1Jan 3,1-2; Evangelium Jan 10,11-18 

 

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

