
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 23. do 30. května 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PONDĚLÍ 24. KVĚTNA 2021 – PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE 

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

              ZA NENAROZENÉ DĚTI  
ÚTERÝ 25. KVĚTNA 2021 – ÚTERÝ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 26. KVĚTNA 2021 – PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE 

 17:00 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

              ZA JANU NOVÁKOVOU, MANŽELA A DCERU JANU VOSTŘELOVOU  

ČTVRTEK 27. KVĚTNA 2021 – SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                  ZA MARII ANTLOVOU, MANŽELA, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 28. KVĚTNA 2021 – PÁTEK 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

              ZA DUCHOVNÍ SPRÁVCE, KTEŘÍ PŮSOBILI V NAŠÍ FARNOSTI 

SOBOTA 29. KVĚTNA 2021 – SV. PAVLA VI., PAPEŽE 

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

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

              ZA RODINU ZELENKOVU, TALACKOVU, ČÁSTKOVU A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 30. KVĚTNA 2021 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

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

  ZA FARNOST 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Dnešní sbírka je věnována na pastorační aktivity v diecézi. 

 St 26.5., 15.30: úklid kostela Nejsvětější Trojice na Noc kostelů 

 St 26.5., 15.45, fara: Příprava dětí na první sv. přijímání 

 Pá 28.5., 17.00-23.00: Noc kostelů – program najdete na webu farnosti či ve vitrínce 

 So 29.5., 18.30, kostel sv. Vavřince/ev. farní zahrada: Příprava na biřmování 

 Ne 30.5. a ne 20.6., 14-18, farní zahrada: pokračování kurzu pro mládež Up2Me  

 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. 

 CENAP (Centrum naděje a pomoci) nabízí kurz pro mladé dívky ve věku 12–18 let Být sama sebou, v termínu 

19. 7. – 23. 7. 2021. V kurzu se s dívkami zaměřujeme především na témata, která bývají někdy pro rodiče v 

komunikaci s dospívajícími náročná, jako je zodpovědný přístup k sexualitě. V průběhu týdne se formou testů, 

kvízů a her věnujeme otázkám rozvoje osobnosti, vztahů, nechybí však ani trochu odlehčující a nadšeně očekávané 

téma módy a kosmetiky. V rámci kurzu může dospívající dívka zjistit, v čem je dobrá, za co se může pochválit, a 

co naopak by bylo dobré na sobě změnit k lepšímu. Naším přáním a motivací kurzu také je, aby dívky získaly 

podněty, které jim pomohou např. v komunikaci s rodiči a vrstevníky, právě ve složitém období dospívání. Více 

info na www.cenap.cz    

 Čt 1.7.-čt 8.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích na téma Putování s Mojžíšem do 

země zaslíbené. Cena za dítě 3-15 let 1.950 Kč, za dospělého 2.600 Kč, přihlášku najdete na webu farnosti. 

 Pá 9.7.-pá 23.7.: Letní dětský tábor Vranice 2021. Při letošní celotáborové hře se vydáme na Tajuplný ostrov z 

románu Julese Verna. Cena 3.900 Kč, přihlášku najdete na webu farnosti. Přihlášeno je již 22 dětí. 

 Nedělní sbírka ve VM: 16.5. 4.695 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Jan 20,19-23 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.“ 

 

 

 

NEDĚLE 23. KVĚTNA 2021 – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

     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 DARY DUCHA SVATÉHO PRO FARNOST 

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

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

 

http://www.cenap.cz/


PROGRAM NAŠICH KOSTELŮ NA NOC KOSTELŮ: 

*Chrám sv. Vavřince 17.00-23.00 

Celý večer:         výstava obrazů duchovních správců, kteří působili v naší farnosti od roku 1673, preludování na 

varhany 

17.00-17.40        společné zahájení Noci kostelů, scénka „Útěk Svaté Rodiny do Egypta“, zahájení výstavy 

17.40-20.00      zpřístupnění zvonu sv. Jiří, zvonu sv. Vavřince a kůru 

17.40-21.30      „Truhlářská dílna sv. Josefa“ 

17.45-18.15        komentovaná prohlídka výstavy obrazů duchovních správců 

19.00-19.30       komentovaná prohlídka výstavy obrazů duchovních správců 
 

*Kostel Nejsvětější Trojice 18.00-22.30 

Celý večer:          kostel nasvícen svíčkami, prostor ke ztišení a modlitbě, meditační hudba 

Kolem kostela bude vytvořena poušť – jako jedna z překážek, kterou Svatá Rodina musela překonat na cestě do 

Egypta. Na cestě se však mohla občerstvit u Jakobovy studny, kterou vy sami pomůžete naplnit vodou. 

 

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. 
 

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. 

(Převzato z www.vira.cz) 
 

Ve čtvrtek 20.5. proběhlo na 

farní zahradě setkání 

seniorů. Blahopřejeme paní 

Růženě Vomelové k jejímu 

významnému jubileu! 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Víte, kdo je na tomto obraze? Více se dozvíte na Noci kostelů… 
 

Otázka z 16.5.2021: Kde najdete tuto fresku? Jedná se o horní část fresky 

Nanebevstoupení Páně v presbytáři kostela a jsou na ni představeny osoby 

Nejsvětější Trojice.  
 

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

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto  

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (30.5.2021) Slavnost Nejsvětější Trojice: 1. 

čtení Dt 4,32-34.39-40; 2. čtení: Řím 8,14-17; Evangelium Mt 28,16-20 

 

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

