
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 13. února do 20. února 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 14. ÚNORA 2022 – PONDĚLÍ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 15:30 – mše sv. v Naději (PPM) 

ÚTERÝ 15. ÚNORA 2022 – ÚTERÝ 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 16. ÚNORA 2022 – STŘEDA 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 
 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

               ZA FRANTIŠKA A MARII BERÁNKOVY, RODIČE A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 17. ÚNORA 2022 – ČTVRTEK 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince (PPM) ZA P. MILOSLAVA ŠIFLA (+16.2.2021) 
PÁTEK 18. ÚNORA 2022 – PÁTEK 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) POŽEHNÁNI PRO UKRAJINSKOU RODINU  

SOBOTA 19. ÚNORA 2022 – SOBOTA 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

                                  ZA VLADIMÍRA A JAROSLOVU ČIHÁKOVY, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

 NEDĚLE 20. ÚNORA 2022 – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Ne 13.2., 17.00, Církev bratrská nebo online http://www.cbvm.cz/: Stačí přinést kytku? Přednáška o vztazích P. Rause. 

 Út 15.2., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  

 Út 15.2., 18.30, fara: Setkání PR nad 6. tématem Synody o synodalitě: Vést dialog v církvi a ve společnosti 
 So 19.2., 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 14.8.2022 v Hradci Králové. 

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

Hradci Králové. Více info: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy/nabozenska-vychova-2  

 So 12.3., Nové Adalbertinum, Hradec Králové: Seminář o evangelizaci. Více info: https://www.bihk.cz/evangelizace/akce  

 9.-13.5., Penzion Marianum, Janské Lázně: Duchovní obnova s P. Jiřím Vojtěchem Černým. Nabídka dalších 
duchovních obnov Diecézního centra pro seniory ve vitrínce. 

 20.-27.8., Penzion Marianum, Janské Lázně: Prázdninový pobyt pro prarodiče s vnoučaty a třígenerační pobyt 
v Krkonoších. Info ve vitrínce. 

 V třídílné pokladničce můžete nyní přispět na nové osvětlení kostela sv. Vavřince. Zatím se v třídílné 
pokladničce vybralo 30.611 Kč a od dalších dárců 53.800 Kč. 

 Nedělní sbírka ve VM z 30.1.: 4.615 Kč, z 6.2. 4.684 Kč. V třídílné pokladničce se vybralo na Biblický apoštolát 
5.164 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Lk 6,17.20-26 Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil z hory a zastavil se na rovině. A s ním 
velký zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. 
Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo 
nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když 
vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu 
člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k 
prorokům. Ale běda vám, boháči, neboť už máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete 

hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; 
vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům!“ 
 

 

 
 

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

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

NEDĚLE 13. ÚNORA 2022 – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

                                  ZA JAROMÍRA KALIBÁNA, RODIČE Z OBOU STRAN, SESTRU MARII,  

ŠVAGRA JOSEFA, BRATRA S MANŽELKOU A DUŠE V OČISTCI 

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

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

 

Připravujeme se na příští neděli (20.2.2022) 7. neděle v mezidobí: 1. čtení: 1 Sam 26,2.7-9.12-

13.22-23; 2. čtení: 1 Kor 15,45-49; Evangelium: Lk 6,27-38 

http://www.cbvm.cz/
https://celostatnisetkanimladeze.cz/
https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy/nabozenska-vychova-2
https://www.bihk.cz/evangelizace/akce
https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
http://www.instagram.com/katolik.vmyto


SCÉNÁŘ SYNODNÍ SKUPINKY: Nebojte se založit synodní skupinku. Zde je návod 1. setkání: 
I. představení členů skupinky (2 min./os.) 
II. co očekáváme od zkušenosti synodálního procesu? (2 min./os.) – na závěr této fáze krátce představí 

moderátor skupinky plán práce 

III. představení témat – případně, pokud již skupinka vznikla na základě dříve vybraného tématu, zaměřit se na výběr 
konkrétní otázky v rámci daného tématu (10 min.) 
IV. modlitba za průběh synody (případně doplněna jinou formou: společný zpěv, chvíle adorace) (10 min.) 
V. sdílení a společné hledání tématu, na které se pracovní skupinka zaměří; případně, pokud je již téma předem 

vybráno, zaměří se skupinka na zvolení jedné otázky v rámci tématu (3 min./os.) 
VI. společná závěrečná modlitba (5 min.) 

Po 1. setkání je třeba respektovat čas pro osobní reflexi jednotlivců nad zvoleným tématem, minimálně 1 týden času, 
tj. příležitosti k osobnímu zamyšlení a naslouchání Duchu Svatému. Potřebné podpůrné materiály najdete zde: 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211112podpurne-materialy-pro-synodalni-proces-v-diecezich  
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 Tisková zpráva ze dne: 8. 2. 2022 

Tradiční dobročinná akce se opět setkala s příznivou odezvou. Po roční pauze se Tříkráloví koledníci rozeběhli po 
obcích, zazpívali a přinesli lidem radostnou zvěst. Do ulic orlickoústeckého okresu vyrazily stovky dobrovolníků, kteří 
vybrali do 538 pokladniček 3.020.021,-Kč. Do online kasičky pak lidé přispěli částkou 57.333,-Kč a převedeno 
bezhotovostní platbou bylo 37.350,-Kč. Převážnou část výtěžku použije Oblastní charita Ústí nad Orlicí na činnost 
svých služeb, např. Domácí hospicové péče nebo Charitní pečovatelské služby. V obcích a městech našeho regionu 
navštívili koledníci tisíce domácností s přáním štěstí, zdraví a pokoje. Nápisy na starobylých chaloupkách i moderních 
vilách symbolizují cosi důležitého, co spojuje všechny příbytky. Tři králové přinesli lidem drobné dárečky, informace 
o činnosti Oblastní charity a nabídli také možnost přispět potřebným. Oblastní charita vyjadřuje upřímné poděkování 
všem asistentům a koledníkům, kteří ve svém volném čase šíří radost, starostkám a starostům, kteří sbírku zaštiťují a 
pomáhají organizovat. Děkujeme všem, kteří nám umožnili umístit statické pokladničky v jejich obchodech a 
institucích. I když jako lidé jsme různí, ve snaze pomoci druhým jsme si podobní. A právě Tříkrálová sbírka je 
příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, 
stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou akci, do které se řada lidí už 22 let obětavě zapojuje.  
Podrobné výsledky, fotografie a použití TS najdete na webu Oblastní charity www.uo.charita.cz     
 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: KOUŘENÍ – MÁM DÁT PARTNEROVI SVOBODU A TIŠE 
TRPĚT? S partnerem máme hezký vztah, rozumíme si, jsme oba zamilovaní a společně plánujeme 
manželství. Možná je to ode mne sobecké, ale partner má jedinou neřest, a to občasné kouření. Nechci mu 
nic zakazovat, ale nyní vím, že nechci mít kuřáka. Miluji ji ho a přeji mu, aby byl šťastný, i kdyby to mělo 

být beze mne. Nejsem na hádání, natož abych někoho měnila. Přála bych si strávit život po jeho boku. Jen mě upřímně 
bolí, když kouří, a nevím, jak dále. Zda mu nabídnout svobodu a tiše trpět…. Děkuji za odpověď. 
 

Manželský slib v sobě obsahuje úplné odevzdání a přijetí partnera 

Milá. Prožíváš intenzivní čas doby známosti. S partnerem se poznáváte víc a víc, a tak není divu, že zamilovanost a 
růžové brýle postupně trochu ustupují a začínáš na něm vidět i negativa. To je moc dobře, protože nikdo z nás není 
dokonalý. Manželský slib v sobě obsahuje úplné odevzdání a přijetí partnera. Navzájem si dáváme nejen svá 
obdarování a dobré vlastnosti, ale i svoje slabosti, zranění a někdy spolu neseme i svoje hříchy. Vlastně je to slib, který 
manželé žijí každý den. Zdá se, že partnerovo občasné kouření je pro tebe velmi těžké přijmout. Vlastně je to závislost 
a cigaretový kouř je velmi intenzivní, takže je škodlivý i pro ty, kdo kouř vdechují pasivně. Tedy i pro tebe a vaše 
případné děti. Vnímám, že je to pro tebe hodně zásadní věc. Možná si říkáš, proč to nejde nad tím mávnout rukou, 
když si v tolika věcech dobře rozumíte. Některé věci ženy vycítí intuicí dřív, než je dokážou dát do slov. Určitě to není 
malichernost. Je potřeba brát vážně i to, jestli ti ten druhý „voní“. Těžko ti mohu dát konkrétní radu. Není to snadné 
rozhodování. Jde o to, jestli bys byla schopná partnera skutečně přijmout i s jeho slabostí a s tím, že se to během života 
nezmění… Pokud silně cítíš, že ne, pak rozejít se je poctivá a pravdivá alternativa. Určitě bude dobré si o tom v klidu 
otevřeně promluvit, aby partner věděl, že je to pro tebe tak těžké. Nejspíš pro něj nebude snadné s kouřením přestat. 
Uvidíš, jak se k tomu postaví. Třeba by se dala stanovit nějaká schůdná pravidla, kdy by tě kouření tolik 
neobtěžovalo… Rozhodně ale není dobré jen tiše trpět. Chtěla bych tě povzbudit k tomu, abys do celé situace pozvala 
Boha. On je s námi ve všem. Můžeš mu svěřit svoji starost a obavy. Pros ho, aby ti přinesl světlo. Je možné, že s jeho 
pomocí dokážeš vidět všechny důležité hodnoty, pro které si svého milého vážíš tak, že si s ním můžeš troufnout na 
cestu do manželství. Věřím, že ti může dát sílu k tomu přijmout s láskou i jeho slabost v kouření tak, aby to pro tebe 
nebylo takové trápení. Možná by vám v rozlišování mohl pomoci i kurz přípravy na manželství společně s dalšími 
páry, kde byste se navzájem ještě líp poznali a podívali se na svůj vztah z mnoha dalších úhlů pohledu. Milá…, není 
snadné najít spřízněnou duši, se kterou můžeme sdílet a nést všechno dobré i zlé. Moc bych ti přála, abys našla 
odpověď, kterou v sobě nosíš a zakusila pokoj. (Převzato z www.vira.cz) 
 

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

Otázka z 7.2.2022: Který svatý drží v rukou kohouta? Jedná se o sv. Víta, u kt. 

je vyzdvihována ctnost bdělosti, že se nikdy ničím a od nikoho nenechal zlákat, 
aby se zpronevěřil lásce k Ježíši. Proto jeho hlavním atributem je kohout. Z dalších ctností je 
uváděna pokora. Vitráž se sv. Vítem najdete v presbytáři kostela s. Vavřince vpravo. 

 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211112podpurne-materialy-pro-synodalni-proces-v-diecezich
http://www.uo.charita.cz/
http://www.vira.cz/

