
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 
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PONDĚLÍ 10. KVĚTNA 2021 – PONDĚLÍ PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

ÚTERÝ 11. KVĚTNA 2021 – ÚTERÝ PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

STŘEDA 12. KVĚTNA 2021 – STŘEDA PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

              ZA MILENU KALHOUSOVOU, CELÝ ROD A ZESNULÉHO PANA JAROSLAVA  

ČTVRTEK 13. KVĚTNA 2021 – SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JANA ANDRLEHO A DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 14. KVĚTNA 2021 – SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA 

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

               ZA EVU A JARMILU BOROŇOVY 

SOBOTA 15. KVĚTNA 2021 – SOBOTA PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 13:00 – křest Williama Demetera a Štefana Gini (PPM) 

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

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

NEDĚLE 16. KVĚTNA 2021 – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

  ZA JAROSLAVA SYROVÉHO A RODIČE Z OBOU STRAN 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Dnes se po mši sv. koná dveřní sbírka na pronásledované křesťany. Děkujeme za podporu. 

 Čt 13.5., 18.00, fara: Setkání pastorační rady (jen pro členy) 

 Pá 14.5., 15.30, fara: Příprava dětí na první sv. přijímání 

 So 15.5., 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. 

 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. 

 Nedělní sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců ve VM: 2.5. 4.410 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Jan 15,9-17 Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte 

v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a 

zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé 

přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj 

život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co 

dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si 

vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý. 

Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ 
 

PAPEŽ K MINISTRANTŮM: Nedejte se strhnout k průměrnosti, hledejte vlastní cestu 

Nenechte se strhnout k průměrnosti, která nás ponižuje, neopouštějte velké ideály, buďte svatí a originální, 

vybízí papež František ministranty ve zvláštním listu zaslaném do Portugalska a může být zároveň 

povzbuzením i pro naše ministranty...  

Papež František vybízí ministranty, aby sladili své nitro s děním, kterému asistují. Ježíš každému říká na prvním místě 

„buď svatý“, připomíná papež. Když přistupujete k oltáři, máte to štěstí „úzce spolupracovat při zázraku“, kdy se chléb 

stává Kristovým Tělem a víno v kalichu Kristovou Krví.  „Ať váš vnitřní i vnější postoj odpovídá tomu, co děláte, 

zvláště když stojíte u oltáře, když děláte znamení kříže, když klečíte, když se posadíte nebo když se účastníte společné 

modlitby a chval. Vaše služba ministranta se stane pro komunitu vyznáním víry, které bude oživeno úctou a vnitřním 

rozjímáním. Abyste to dokázali, vložte do setkání s Ježíšem skrytým pod eucharistickým závojem veškeré nadšení 

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) 

 



svého věku. Nabídněte Ježíši své ruce, své myšlenky a svůj čas a On vás neopomene odměnit, dá vám opravdovou 

radost a dá vám pocítit, kde najdete nejplnější štěstí.“ 

Připomíná ministrantům slova nedávno blahoslaveného patrona mladých Carla Acutise, že všichni se rodí jako 

originály, ale mnozí umírají jako fotokopie. Jak papež vysvětluje, jsou to ti, kdo nedají k dispozici dary a schopnosti, 

které do nich Bůh zasel. „Prosím vás, milí ministranti, nenechte se strhnout k průměrnosti, která nás ponižuje a 

činí šedivými. Ale život není šedivý, život by měl sázet na velké ideály,“ povzbuzuje papež a vybízí je k důvěře v 

nebeského Otce, který se sám postará, aby byli „originálními světci“, takovými, jaké je chce mít On sám. 

Jako průvodce a pomocníka odkazuje František ministrantům svatého Josefa ochotného odložit své plány, aby 

následoval plány Boží, přijmout Pannu Marii se Synem, a „sloužit zázraku Ježíšova sestoupení na zem, který se každý 

den odehrává na našich oltářích“. (Zkráceno z Vatican News) 
 

Z brigády na faře na Knířově. Děkujeme všem, kteří se zapojili… 

                 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: KDE JE PÁN JEŽÍŠ PO NANEBEVSTOUPENÍ? 

Dobrý den, chci se zeptat, kde je Pán Ježíš po svém nanebevstoupení? Ve vyznání víry vstoupil na nebesa 

a sedí po pravici Otce. Jeho oslavené tělo musí někde být, ale asi mimo náš prostor a čas? I Panna Maria 

tedy musí být s Pánem Ježíšem v nebi, ale jak tam to místo vypadá? :-D Je tam neporušená příroda nebo obláčky jako 

v Anděl Páně? Děkuji. 
 

Na první pohled legrační dotaz, ale ve skutečnosti náročné téma 

Dobrý den. Váš dotaz sice na první pohled vypadá legračně, ale ve skutečnosti je to dost obtížné téma. Proto hned na 

začátku upozorňuji, že na něj neodpovím – budu jen kroužit kolem. V každém případě máte pravdu, že jeho oslavené 

tělo (stejně jako tělo Panny Marie) je mimo náš časoprostor. A nejspíš to tam nevypadá jako v Andělovi Páně, ale jak 

to tam vypadá, to nezjistíme, dokud tam nebudeme taky, protože „ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, co Bůh 

připravil těm, kdo ho milují“. Tím bychom mohli skončit. Ale… Pán Ježíš říká ve Zjevení svatého Jana, že „všechno 

tvoří nové“. Nová nebesa, novou zem, nový Jeruzalém. Toto nové stvoření čeká na zničení starého – nejdřív musí přijít 

konec našeho světa, poničeného hříchem, Poslední soud a vzkříšení mrtvých (tedy jejich těl). Pak teprve přijde tato 

nová skutečnost, o které sice také nic nevíme, ale aspoň je jasné, že v ní bude mít místo jakási tělesnost. Tato tělesnost 

bude jiného druhu, než ta naše současná: bude nad ní vládnout duch, takže nebude problém přemisťovat se, procházet 

zdmi atd., tak jak to ukázal Pán Ježíš po svém vzkříšení. I hmota sama bude mít jiné vlastnosti, především onu 

„poslušnost“ duchu. Bude to skutečně krása, radost a pokoj, už z toho důvodu, že tam nebude ta poškozenost hříchem 

– bude to stvoření právě vyšlé z Boží ruky. Všechno bude v harmonii, včetně lidí, kteří budou objevovat krásu a 

moudrost stvořitele – a rozhodně se nebudou nudit. Ale kde je tedy teď Pán Ježíš a Panna Maria? Pokud ještě tento 

nový prostor není stvořen, tak kde se nalézají jejich těla? Tady si musíme uvědomit, že i čas, tak jak ho vnímáme my, 

je součástí tohoto světa, který pomine. Nebe je věčné (jiným druhem věčnosti než Bůh, ale z našeho pohledu je to 

věčnost bez začátku a konce v čase). Není tam slunce ani měsíc, které by osvěcovaly Boží město a podle nichž by si 

Bůh řídil hodinky. Jakási „časovost“ tam je, ale jiná, měří se úplně jinými jednotkami. Proto můžeme klidně říci, že z 

našeho pohledu toto nebe už existuje, už je v něm Pán Ježíš i Panna Maria, už ho obývají i duše svatých, zatím bez těl. 

Prolíná se tu naše pozemská časovost – čekáme tu na konec světa a Poslední soud ¬– a věčnost nebe, o kterém 

nemůžeme říct: tehdy a tehdy bude stvořeno. Právě proto možná Písmo říká: „Hle, všechno tvořím nové“, ne všechno 

stvořím nové. V každém případě na rozuzlení těchto obtížných otázek si musíme počkat až do nebe. Snad se tam 

všichni potkáme a zasmějeme se společně svým současným představám! (Převzato z www.vira.cz) 
 

Na této fotografii je primice salesiána P. Ladislava Vika, která se konala ve Vysokém Mýtě 

28.9.1969 a dokonce se na fotografii našly i dvě družičky… Více o P. Vikovi najdete zde: 

https://www.dltm.cz/odesel-velky-salesian-p-ladislav-vik  
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Čí je tato socha a kde ji najdete? 
 

Otázka z 2.5.2021: Kde najdete tuto sochu a koho představuje? Jedná se o sochu sv. Josefa a 

najdete ji v kostele Zvěstování Panně Marii na Knířově vpravo od hlavního oltáře. 
 

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

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

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (16.5.2021) 7. neděle velikonoční: 1. 

čtení Sk 1,15-17.20-26; 2. čtení: 1Jan 4,11-16; Evangelium Jan 17,11b-19 
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