
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 23. ledna do 30. ledna 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 24. LEDNA 2022 – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

 15:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)  

ÚTERÝ 25. LEDNA 2022 – SVÁTEK OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA, APOŠTOLA 

STŘEDA 26. LEDNA 2022 – PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ 

 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

  ZA INGE NOVÁKOVOU, MANŽELA A DUŠE V OČISTCI  

ČTVRTEK 27. LEDNA 2022 – ČTVRTEK 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

 10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

PÁTEK 28. LEDNA 2022 – PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE  

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

SOBOTA 29. LEDNA 2022 – SOBOTA 3. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

 NEDĚLE 30. LEDNA 2022 – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 09:00 –mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ZDEŇKA POHORSKÉHO, RODIČE 
Z OBOU STRAN, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Út 25.1., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle 

 Až do 30.1. můžete v rámci Neděle Božího slova přispět v třídílné pokladničce na Sbírku na Biblické dílo.  

 Čt 27.1., 18.00, fara: Setkání ekonomické rady 

 Pá 28.1., 17.00, Panský dům Choceň: divadlo Hra na hledanou. Koledníci a všichni, kdo pomáhají s Tříkrálovou 
sbírkou, mají vstup zdarma.  

 So 29.1., 18.45, fara: Příprava na biřmování 
 V třídílné pokladničce můžete nyní přispět na nové osvětlení kostela sv. Vavřince. 
 Nedělní sbírka ve VM z 16.1.: 3.910 Kč. Bohu díky!  

 

EVANGELIUM: Lk 1,1-4; 4,14-21 Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily 
mezi námi, jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno 
od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážený Theofile, uspořádaně vypíšu, aby ses tak 
mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen. Když se Ježíš vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst 
o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Ježíš přišel do Nazareta, kde 
vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše. 
Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým 
radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, 
abych vyhlásil milostivé léto Páně.“ Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho 
upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ 
 

 

ZŮSTAT LIDEM NABLÍZKU I DIGITÁLNĚ (Katolický týdeník 2022/3, Tereza Zavadilová) 
Farnosti, kněží, laici i odborníci během pandemie rozvinuli nejrůznější mediální projekty online. Mnohé z nich 
našly své posluchače, diváky či přímé účastníky, když nebylo možné se setkávat. A oblibu si stále drží. 
„Cílem bylo zaujmout mladší generaci, což chceme do budoucna ještě zintenzivnit,“ uvádí například P. Leoš Ryška, 
ředitel Televize Noe, když představuje novou spolupráci se slovenským katolickým hudebním projektem Godzone 

(Boží zóna). Ten má po dvanácti letech za sebou několik úspěšných turné hudby chval (worship), konferencí či letních 
táborů. Stovky diváků TV Noe nyní denně na webu tvnoe.cz v sekci „GodzoNoe“ sledují hned několik nových pořadů 
– hudební videa, svědectví, diskuse, konference či katecheze. „Kamarádíme se už delší dobu. Oni potřebovali kvůli 
výpadkům v pandemii pomoci a my jsme zase chtěli spojit síly – vždyť oběma nám jde o evangelizaci,“ přibližuje 
kněz a salesián Ryška s tím, že televize chtěla podpořit i česko-slovenskou vzájemnost, a proto se rozhodla pořady 
nepřekládat. 
Fenoménem, který už před lety začal konkurovat tradičnímu rozhlasovému vysílání, je tzv. podcast neboli zvukový 
pořad. Více o něm v tématu píše vysokoškolská pedagožka Andrea Hanáčková. Nahrávky lze poslouchat na různých 
platformách (Spotify, Google podcasts, SoundCloud, Youtube aj.) nebo na webových stránkách jednotlivých projektů. 
Vyrobit podcast je snadné, proto přibývá tvůrců, kteří tvoří přímo doma. Jsou mezi nimi aktivní laici – např. dvojice 

NEDĚLE 23. LEDNA 2022 – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 

     07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
     09:00 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 

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

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

 

https://godzone.sk/
https://www.tvnoe.cz/videoteka/godzonoe


moderátorů podcastu „Čtvrtá hodina“ Justina Šustková a Michal Štverák nebo mladí manželé Vejmělkovi, kteří se o 
své rodinné zkušenosti dělí v podcastu „Láska a jiné srandy“. 
Od rozhovorů po Bibli 
V rámci tématu přibližujeme vůbec první český křesťanský „Ecclesia podcast“, který se zaměřuje na rozhovory s 
katolickými osobnostmi (ecclesiapodcast.cz), unikátní je též biblický podcast z produkce paulínek – „Vox Verbi“ 
(latinsky hlas slova). Z řeholníků mají vlastní „Jezuitský podcast“ také zástupci Tovaryšstva Ježíšova, spustili jej loni 
v říjnu a nabízejí v něm nedělní zamyšlení „Dýchej Slovo“ nebo návod „Jak číst Bibli dnes“. Mají také vlastní kanál 
na YouTube „jezuitoudnes“. 
Ani tradiční rozhlasové stanice si tento trend nenechávají ujít. Některé své pořady nabízejí také formou podcastů, jako 
např. ČRo Plus (zprávy z duchovního světa „Vertikála“ či novější „Spirituála“), Radio Wave (religionistický pořad 
„Hergot!“) nebo ČRo Vltava s množstvím kulturních a duchovních témat. S pozoruhodným projektem přišlo před 
dvěma lety i Radio Proglas, které už nabídlo přes sto dílů pořadu pro mladé lidi a často na nelehká témata s názvem 
„Na dřeň“. Dva díly získaly též různé ceny odborné veřejnosti a vloni na podzim pořad zaujal sérií „Rodina bez filtru“ 
na témata jako nevěra, rozvod, single život, ale i neplodnost.  
Inspirativní digitální stopu zanechává také řada duchovních. Mimo nejznámějších náboženských youtuberů v Česku – 

dvojice evangelických farářů Pastoral Brothers, jejichž YouTube kanál pravidelně odebírá takřka sedm tisíc diváků – 

proslul za pandemie i kanál P. Romana Vlka z farnosti Laškov na Prostějovsku „Vlčí doupě“. Jeho katechetická videa 
pro děti sleduje vždy na dva tisíce lidí, využívají se též ve výuce náboženství. Jeden tatínek před časem P. Vlkovi 
napsal: „Co musím opakovat desetkrát, od kněze-youtubera přijmou děti napoprvé.“ 

Divácký úspěch zaznamenává také „Donebevolající talk show o víře i o životě s top československými osobnostmi“, 
známá pod zkratkou OMG (zkratka angličtiny Oh my God – Ó, můj Bože). V online televizi Stream ji moderuje 
protestantská básnířka žánru slam poetry Ellen Makumbirofa. Jejími hosty byli mj. františkán P. Jakub Sadílek, jezuita 
P. Petr Vacík, P. Zbigniew Czendlik či teolog Pavel Hošek, ale i různé celebrity ze světa umění.  
Aktivní farnosti 
Nedávno v anketě Signály Awards 2021, kterou vyhlašuje stejnojmenný komunitní web a která oceňuje lidi 
evangelizující v digitálním prostoru, zvítězil instagramový profil mladé umělkyně Světlany Maškové s názvem 
„Swetllushprior“. Mašková v něm prezentuje fotky s biblickými citáty či různá povzbuzení.  
Nové mediální možnosti objevily také farnosti, nejprve z nutnosti být nablízku věřícím v karanténě, později i jako 
novou cestu evangelizace. K nejaktivnějším patří Cheb, Lechovice, Akademická farnost Praha či pražský klášter a 
duchovní centrum Fortna. Ta kromě podcastů U ambonu, které dokonce vloni vyšly knižně, začala pořádat i duchovní 
cvičení online. Nabyté zkušenosti zde shrnuje P. Petr Glogar. 
Proměnu chystá v těchto týdnech i informační web ČBK Církev.cz, který nabídne pestřejší zpravodajství. „Budou se 
tam shromažďovat zprávy z diecézí, ty např. budou propojené i s poutními místy a publikacemi o nich, dále chceme 

více informovat o dění v církvi, přebírat více zpráv z Vatican News, Catholic News Agency či jiných médií včetně 
agentury ČTK a KT. Církev.cz bude sdružovat web Karmelitánského nakladatelství, Katolického týdeníku, ČBK i e-

shop,“ přibližuje plány Monika Klimentová, vedoucí Tiskového střediska ČBK. Na tomto webu bude i nové digitální 
předplatné KT. „Cílem je mediálně sjednotit firmy spadající pod ČBK,“ vysvětluje. 
 

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022 

Moc děkujeme všem koledníků, podporovatelům a paní Janě Stříteské za organizaci. 
 

 DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde 

najdete tento 

reliéf a co 
znázorňuje? 

Otázka z 16.1.2022: Najdete 

v kostele sv. Vavřince tato holoubata? 

Pravděpodobně na jednom z oken, které jsou 
schované za hlavním oltářem. 
 
 

 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost 

Vysoké Mýto 

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 

 

 

 

 

 
Připravujeme se na příští neděli (30.1.2022) 4. neděle v mezidobí: 1. čtení: Jer 1,4-5.17-19; 2. 

čtení: 1 Kor 12,31-13,13; Evangelium: Lk 4,21-30 

36 358 Kč Mistr Pavel

15 116 Kč Vích David

9 766 Kč Smoláková Jiřina (kostel sv. Vavřince)
7 116 Kč Motyčková Marie
6 262 Kč Zelenka Jiří 
6 000 Kč Stříteská Jana
4 522 Kč Motyčka Jaroslav + MŠ Pod smrkem
3 837 Kč Mlejnek Petr (skauti)

3 187 Kč Duchoslav Ondřej (skauti)
2 501 Kč Nováček Lubor (skauti)

500 Kč Kasička umístěná na MěÚ B.Smetany
446 Kč Kasička umístěná v prodejně Konzumu

SLATINA 23 838 Kč

ZÁMRSK 26 721 Kč
VRACLAV A SEDLEC 25 202 Kč

CELKEM ZA NAŠE FARNOSTI 171 372 Kč

95 611 Kč

VYSOKÉ MÝTO

https://open.spotify.com/show/2vMkXU3AfLCNg99kVFkdv7
https://ceskepodcasty.cz/podcasty/laska-a-jine-srandy
https://www.ecclesiapodcast.cz/
https://anchor.fm/anna-fsp
https://www.youtube.com/watch?v=U3B1vUNg2ZQ&list=PLP2LVEgwOzCzJzmQ2fa2jLUWazPFBKJ_1
https://www.youtube.com/watch?v=3XiGo2pW7ek&list=PLP2LVEgwOzCxdQM6eyPJVAI7fXnArw7O1
https://www.youtube.com/watch?v=H7OmVf-rnQo&list=PLP2LVEgwOzCwTD05Yq3R87JPPz1PeCxyI
https://plus.rozhlas.cz/vertikala-6483000
https://vltava.rozhlas.cz/spirituala-5989106
https://podcasts.apple.com/cz/podcast/hergot/id1200757767
https://www.soundtier.com/na-dren
https://www.proglas.cz/o-nas-a-s-nami/aktuality-z-proglasu/na-dren-a-novy-serial-rodina-bez-filtru/
https://www.facebook.com/pastoralbrothers/
https://vlcidoupe.cz/
https://www.stream.cz/sluzba/omg
https://www.instagram.com/swetllushprior/?hl=cs
https://uambonu.fortna.eu/
http://www.fortna.eu/akce-a-kurzy/vicedenni-kurzy/
http://www.fortna.eu/akce-a-kurzy/vicedenni-kurzy/
https://www.cirkev.cz/
https://www.vaticannews.va/cs.html
https://eshop.cirkev.cz/karmelitanske-nakladatelstvi
https://www.katyd.cz/
https://www.cirkev.cz/cs/cbk
https://eshop.cirkev.cz/
https://eshop.cirkev.cz/
https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
http://www.instagram.com/katolik.vmyto

