
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 30. ledna do 6. února 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 31. LEDNA 2022 – PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince (PPM) 

ÚTERÝ 1. ÚNORA 2022 – ÚTERÝ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 2. ÚNORA 2022 – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 

 13:30 – bohoslužba slova na LDN Žižkova (PPM) 
 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA NENAROZENÉ DĚTI 

ČTVRTEK 3. ÚNORA 2022 – SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince (PPM) 

PÁTEK 4. ÚNORA 2022 – PÁTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ZDÁRNÝ PRŮBĚH OPERACE 

 17:45-18:45 – Nikodémova noc v kostele sv. Vavřince ve VM (zpovídá PPM) 
SOBOTA 5. ÚNORA 2022 – PAMÁTKA SV. AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RŮŽENU A JAROSLAVA BLAJDOVY 

 NEDĚLE 6. ÚNORA 2022 – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Út 1.2., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle 

 29.1.-15.5., Regionální muzeum Litomyšl: výstava Od košilky k rubáši. Výstava představí lidové zvyky a obyčeje 
při zlomových okamžicích lidské existence – narození a smrti, kolem nichž se rozvinulo množství pověr a obřadů. 
Připomene, že z našeho života vymizela většina rodinných oslav a rituálů spojených s prvními a posledními věcmi 
v životě člověka, které jsou dnes považovány za přežitek. Na výstavě najdete také pár doplňků z naší farnosti... 

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

 St 2.2., po mši sv.: Prosíme o pomoc s úklidem vánoční výzdoby 

 Po 7.2., 18.30, fara: Setkání pastorační rady nad tématem Synody o synodalitě 

 So 12.2., 18.45, fara: Příprava na biřmování 
 25.-27.3., Trstenice: Víkend pro matky a dcery (7-10 let). Přihlášky na crhk@bihk.cz 

 Na webu https://celostatnisetkanimladeze.cz/ se můžete přihlašovat na Celostátní setkání mládeže, které se bude 
konat od 9. do 14.8.2022j v Hradci Králové. 

 Až do konce února můžete podávat přihlášky k tříletému bakalářskému studiu s teologickým zaměřením v 

Hradci Králové. Více informací na: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-

programy/nabozenska-vychova-2  

 V třídílné pokladničce můžete nyní přispět na nové osvětlení kostela sv. Vavřince. 
 Nedělní sbírka ve VM z 23.1.: 5.164 Kč. Bohu díky!  

 

EVANGELIUM: Lk 4,21-30 Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ 
Všichni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi 
připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v 
Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: 
Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký 
hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných 
bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, 
všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno 
jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál. 
 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: SYNODA A MLÁDEŽ? 

Veronika Hanáková je osmnáctiletá studentka gymnázia v Olomouci a přesto, že je tak 
mladá, je koordinátorkou synodálních skupinek ve farnosti Hodolany v Olomouci. Položili 
jsme jí několik otázek. 

Veroniko, co ve vaší farnosti děláš? Jak jsi ve farnosti aktivní, co tě baví? 

Do kostela chodím od malička, ale asi tak od třinácti let jsem se teprve začala trochu zapojovat. Začalo to tím, že moje 
mamka pořádala farní tábor, kam jsem jela jako účastník. Postupem času jsem se stala pomocným vedoucím. Pak jsem 

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)  

 

https://celostatnisetkanimladeze.cz/
https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy/nabozenska-vychova-2
https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy/nabozenska-vychova-2


se začala zapojovat do dalších aktivit ve farnosti, třeba do lektorské služby nebo do Noci kostelů. Snažíme se taky 
vymýšlet aktivity pro mladé, i když jich u nás moc není, ale o to je to důležitější. 
Takže ten, kdo tě motivoval pro práci ve farnosti, byla maminka? 

Ano, určitě. Já vnímám z její strany obrovskou podporu. Vlastně i v zapojení do synodálního procesu pro mě byla její 
podpora nenahraditelná. Já jsem ze začátku vůbec nebyla nijak motivovaná, proč bych se měla zapojit. Čeká mě 
maturita, vedu skautky a dodělávala jsem si řidičák. Protože je mamka v týmu diecézních koordinátorů a já se o tom 
dozvídala víc, tak mě to začalo zajímat. Ona mi pak vlastně navrhla, jestli bych nechtěla být farní koordinátorkou a 
teď, když už jí jsem, tak jsem za to ráda. 
Když něco dělám, mohu druhé motivovat 
Jak se cítíš jako farní koordinátorka? Je to dost velká výzva? Proč jsi do toho šla? 

Ano, výzva to je. Ale proč jsem do toho šla, byl fakt, že jsem viděla, že moc mladých se do toho zapojovat nechce. Že 
se obecně bojí do něčeho jít a mít za to zodpovědnost. Takže věřím, že pro ně můžu být příkladem a můžu někoho 
motivovat. 

Neměla jsi obavy z toho, jak tě budou ostatní brát? Neměla jsi trému stoupnout si před plný kostel a mluvit k těm 
starším a zkušenějším? 

Jojo, měla. Hned, když jsem měla poprvé vystoupit před farníky a představit sebe i to, co synodální proces je a co se 
bude odehrávat, tak to pro mě bylo hrozné. Já nejsem zvyklá mluvit před tak velkým počtem lidí a měla jsem strach, 
co budou ostatní říkat na to, že je mi teprve osmnáct, jestli mě vůbec budou brát a jestli pro ně nejsem pořád ta malá 
holka. Ale začaly jsme se za to s mamkou modlit a já jsem tak nějak odvahu nabrala a k tomu mikrofonu si stoupla. 

Když jsem tam potom stála podruhé potřetí, tak už to bylo lepší. Ale pořád tu trému mám a je to pro mě nová věc, 
kterou se učím zvládat. 
I můj názor je důležitý a má svoji váhu 

Je něco, co sis uvědomila, když už synoda běží, skupinky debatují… 

Asi dvě věci. Za prvé je to společenství lidí, setkávání se s novými lidmi, sblížení se ve farnosti. A za druhé, že i já, 
jako mladý člověk, můžu vyjádřit svůj názor a ti lidé mi naslouchají. Můj hlas je důležitý a má svoji váhu. 
V čem vidíš přínos skupinek ve farnosti? 

Myslím si, že se tam lidé více poznají, a navíc tím, že spolu debatují, přijdou na spoustu věcí, které můžou ve farnosti 
dělat jinak, nově. Ale i to, že nad tématy člověk přemýšlí sám, nebo se za celý proces modlí, je přínosem jak pro něj, 

tak pro celou církev. 
Myslíš si, že má smysl, aby se zapojili mladí, myslím třeba středoškoláci, vysokoškoláci, protože mají co říct? 

Určitě. Církev se vyvíjí a tento synodální proces nebude mít dopad hned teď, ale projeví se až za nějakou dobu. Za pár 
let už budeme my „mladší“ ti „starší“. Takže když se zapojíme, tak vlastně tvoříme svoji budoucnost a můžeme ji 
ovlivnit. 

A kdyby nás četly dívky, které by si chtěly založit svoji skupinku... Je to možné? A jak začít? 

Určitě je. Synodní skupinky by měly mít nejméně pět členů a mohou probíhat až do konce února, takže se to dá ještě 
teď stihnout. Bylo by dobře oslovit koordinátora ve farnosti a zeptat se, jak mají postupovat. On jim všechno vysvětlí, 
dá jim materiály a řekne jim, jak by vše mělo probíhat. Ale myslím si, že by první setkání měli udělat takové méně 
formální, třeba někde na příjemném místě nebo doma s občerstvením. Tam si například určit téma a pak teprve mít 
další setkání podle instrukcí. To znamená s modlitbou, sdílením a podobně. 
Nejdůležitější je udělat první krok 

A kdyby to byly třeba kamarádi ze školy, nebo jen známí, kteří by spolu rádi debatovali? Kam se mají obrátit oni? 

I tak je třeba oslovit nějakého koordinátora. Nevadí, když vznikne skupinka mezi-farní, nebo náhodná, ale nějaký 
koordinátor by o ní měl vědět. Takže jakmile bude jasné, kdo skupinku povede, měl by se spojit s farním 
koordinátorem, například ve své farnosti, a dát mu vědět, že skupinku založili. Do procesu je možné se zapojit i přes 
diecézní webové stránky. 
Na závěr se ještě, Veroniko, zeptám, proč si myslíš, že je dobré se zapojovat do dění farnosti? A co když se bojím? 

Já osobně potřebuji někoho, s kým svoji víru budu sdílet. A zapojení se do farnosti s tím souvisí. Takže pokud je tady 
nějaká holka, která by se ráda nějak zapojila, ale bojí se, ať se zkusí svěřit kamarádce. Společně třeba přijdou na to, co 
by se dalo ve farnosti dělat. A pak už se určitě objeví někdo, kdo bude mít odvahu se do toho pustit s nimi, nebo zajít 
za knězem. Myslím si, že nejdůležitější je udělat ten první krok. 
Marie Stejskalová (Převzato z www.pastorace.cz) 
 

 DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Na které vitráži najdete tyto pávy? 
 

Otázka z 23.1.2022: Kde najdete tento reliéf a co 
znázorňuje? Jedná se o reliéf na hlavním oltáři 
v kostele sv. Vavřince v levé dolní části. Znázorňuje 
Petra a Pavla, kteří opouštějí vězení přes všechny závory a stráže. 
 
 

 

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

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 Připravujeme se na příští neděli (6.2.2022) 5. neděle v mezidobí: 1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8; 2. 

čtení: 1 Kor 15,1-11; Evangelium: Lk 5,1-11 
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