
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 2. do 9. května 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 3. KVĚTNA 2021 – SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ 

 14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 

ÚTERÝ 4. KVĚTNA 2021 – ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA REGINU VÁCLAVŮ A MANŽELA                             

STŘEDA 5. KVĚTNA 2021 – STŘEDA PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

ČTVRTEK 6. KVĚTNA 2021 – SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA 

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

             ZA VÁCLVA VÁVRU, JOSEFA MAREŠE A OBĚ RODINY 

PÁTEK 7. KVĚTNA 2021 – PÁTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

 20:00-21:00 – Nikodémova noc v kostele sv. Vavřince   

SOBOTA 8. KVĚTNA 2021 – SOBOTA PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

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

NEDĚLE 9. KVĚTNA 2021 – 6. 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 JANA NÁDVORNÍKA, RODINU NÁDVORNÍKOVU A FRANTIŠKA SCHEJBALA 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Před časem jsme v ohláškách nabízeli přípravu na svátost biřmování, ev. na křest v dospělosti a nyní se pomalu 

formuje skupinka. Příprava bude určena pro mládež od 14 let a dále pro dospělé, kteří ještě nepřijali svátost 

biřmování, ev. eucharistie či křtu. Příprava bude probíhat cca rok v týdenních či 14-denních intervalech (během 

prázdnin dle možnosti) a účastníci se během ní seznámí se základy křesťanské víry. V pondělí 3.5. je od 18.00 do 

19.00 nabídka osobní konzultace na faře, kam můžete přijít s vašimi dotazy. Prosíme ty, kteří by o přípravu měli 

zájem, aby se nám ozvali do pátku 7.5.2021 do 20.00, který den přípravy do prázdnin by jim vyhovoval, abychom 

mohli již v týdnu od 10.5. naplánovat první setkání. Návrh termínů a více info na webu farnosti. 

 V současné době připravujeme faru na Knířově na táborové, případně rodinné pobyty. Pokud byste chtěli toto 

krásné místo podpořit, rádi přijmeme vaši pomoc, a to ve čtvrtek 6.5. odpoledne. Brigáda by měla zároveň sloužit, 

abychom společně s vámi, mládeží a dětmi vytvořili něco hezkého v době, kdy o dovolenou v ČR na hezkém místě 

bude ještě větší zájem než jindy. Brigáda bude spočívat v práci na zahradě a vyklízením před malováním. Na závěr 

brigády bude společné opékání buřtů. Zájemci, ohlaste se prosím P. Mistrovi nebo R. Blajdové do středy 5.5. 

 Pá 7.5., 20.00-21.00, kostel sv. Vavřince: Nikodémova noc, příležitost ke svátosti smíření  

 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. 

 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 na kněžský seminář a formaci bohoslovců ve VM: 25.4. 4.275 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Jan 15,1-8 Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou 

ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už 

čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama 

od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává 

ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen 

ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete 

prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji 

učedníci.“ 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: VYLITÍ DUCHA 

Dobrý den, mám dotaz, zda se může stát, že k tzv. vylití Ducha sv. (nevím, jestli používám správný termín), 

obrácení Duchem nebo obdržení plnosti Ducha svatého může dojít už před svátostí biřmování. Pak by v 

určitém případě tato svátost "pouze" zpečetila něco, co bylo fakticky prožito už dříve. Nebo toto obrácení musí vždy 

následovat buď při nebo až po udělení svátosti? Děkuji moc za odpověď. 
 

NEDĚLE 2. KVĚTNA 2021 – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

ZA FARNOSTI 

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

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

 



Duch vane, jak chce (srov. Jan 3,7-9) 

Dobrý den, díky za zajímavý dotaz. Nejdřív bych ráda upřesnila, že plnost Ducha svatého získáváme každý již při křtu. 

Není to tedy tak, že bychom plnost získali až časem, už při křtu ji máme. Někdo používá takové přirovnání, že je to 

jako s cukrem na dně šálku kávy či čaje. Cukr tam je, ale aby byl nápoj sladký, je třeba jej zamíchat. A to se děje buď 

při modlitbě za vylití Ducha (klidně i opakovaně :)) nebo při biřmování apod. Máte tedy pravdu v tom, že svátost 

biřmování je zpečetěním něčeho, co zde je již od křtu, případně je naším svobodným „ano“ k této plnosti (např. pokud 

jsme byli pokřtěni jako děti). K vylití Ducha svatého (někdo také používá termín křest v Duchu svatém) samozřejmě 

může dojít před svátostí biřmování. Duch vane, jak chce (srov. Jan 3,7-9) a není pro něj problém dát své dary nebo dát 

pocítit naplnění, kdy chce on. V Písmu je dokonce doloženo, jak Duch svatý sestoupil na shromáždění pohanů, kteří 

ještě nebyli ani pokřtěni, jen s vírou poslouchali sv. Petra (srov. Sk 10,44-48). 

Tedy ano, souhlasím s Vámi, naplnění Duchem či vylití Ducha není vázáno časově na udělení svátosti a sama mohu 

osobně dosvědčit, že i u mě svátost zpečetila něco, k čemu došlo již před udělením svátosti. Pokud jste něco takového 

zažil/a, mám radost s Vámi a přeji mnoho dalších zážitků s Duchem svatým a s používáním jeho darů ke službě. 
 

JAK POZNÁM, ŽE MÁM DUCHA SVATÉHO? 

Prosím, jak člověk plný pochybností o dokonalosti své víry pozná, zda má či nemá Ducha Božího? Kdo věří v Boha, 

pravidelně se účastní mší, chodí ke svátostem (smíření i přijímání) je automaticky nositelem Ducha Svatého v sobě? 
 

Dokonalá víra neexistuje 

Člověk se stává chrámem Ducha svatého křtem. Každý pokřtěný "má Ducha svatého". Biřmování je pak plné vylití 

Ducha svatého, přináší růst a prohloubení křestní milosti. Svatý Pavel říká "...nikdo nemůže říct Ježíš je Pán, jen v 

Duchu svatém". Už to, že vyznáváte Ježíše jako Pána je z Ducha svatého. Totéž se týká toho, zda člověk patří či nepatří 

Kristu. Ve křtu mu každý plně patří a tuto skutečnost nelze nijak zničit. Svátost smíření a Eucharistie jsou velkou 

pomocí na cestě. Vaše víra není a ani nemůže být dokonalá. Něco takového neexistuje. Víra je proces, je dynamická. 

Nemá tedy cenu posuzovat svou víru ani nemá cenu příliš dumat nad tím, nakolik máte či nemáte Ducha svatého. 

Důležité je jít s Ježíšem den za dnem. Ježíš volá každého člověka a už to, že za ním jdete, respektive chcete jít, znamená, 

že jste jeho. Nikoho neurčuje k tomu, aby nebyl jeho, vždyť chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání 

pravdy. Myslím, že by pro Vás bylo vhodné opřít se o učení církve, případně si najít stálého zpovědníka, který by Vás 

vedl a pomáhal Vám vypořádat se s Vašimi pochybnostmi. Bylo by asi také vhodné, kdybyste si zkusila číst 

katechismus nebo úvod do křesťanství. (Převzato z www.vira.cz) 
 

         Poznáte faráře na této fotografii? V jakém roce se konala jeho primice? Děkujeme za odpovědi. 

 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Kde najdete tuto sochu a koho představuje? 
 

Otázka z 25.4.2021: Kde najdete tento detail? Jedná se o detail mariánského oltáře 

v kostele sv. Vavřince. 
 

 

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

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

 
Připravujeme se na příští neděli (9.5.2021) 6. neděle velikonoční: 1. čtení 

Sk 10,25-26.34-35.44-48; 2. čtení: 1Jan 4,7-10; Evangelium Jan 15,9-17 
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