
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 20. února do 27. února 2022 

  
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 21. ÚNORA 2022 – PONDĚLÍ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 14:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 22. ÚNORA 2022 – SVÁTEK STOLCE SVATÉHO APOŠTOLA PETRA 

STŘEDA 23. ÚNORA 2022 – PAMÁTKA SV. POLYKARPA, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

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

ČTVRTEK 24. ÚNORA 2022 – ČTVRTEK 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

 10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

PÁTEK 25. ÚNORA 2022 – PÁTEK 6. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

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

SOBOTA 26. ÚNORA 2022 – SOBOTA 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

NEDĚLE 27. ÚNORA 2022 – 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

                                  ZA JOSEFA A LUDMILU ŠTOHANZLOVY A JEJICH RODY 

     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 Svatopetrský haléř. 
 Nabízíme k prodeji brožuru Půst Královéhradecké diecéze. Cena 40 Kč. Texty do tradiční postní brožury připravili 

tentokrát mladí lidé do 26 let, jejich průvodci a kaplani. Inspirováni heslem letošního Celostátního setkání mládeže 
„Vstaň. Udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.“ (Sk 26,16), svědčí o své cestě za Kristem a s Kristem. Není to 
však jen čtení od mladých pro mladé. Jsou to texty pro nás všechny, abychom své postní období obohatili právě 
„mladým přístupem“. Abychom se od mladých autorů mohli učit tomu, co jsme možná už zapomněli, ale k čemu 
nás Kristus stále vyzývá: vstát a následovat Ho se vší rozhodností, elánem a zápalem. 

 Prosíme, přineste požehnané kočičky z loňských Velikonoc ke spálení do neděle 27.2. 
 Ne 20.2., 16.00, CB: Večer chval s hudební skupinou NAAM, prezenčně i online, odkaz na http://www.cbvm.cz/  

 Út 22.2., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  

 So 26.2., 18.45, fara: Příprava na biřmování 
 Čt 10.3., 17.00, fara: Setkání PR  

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

 So 12.3., 14.00-18.00, Dolní Dobrouč: Vikariátní postní duchovní obnova pro mládež se salesiány.  

 Nedělní sbírka ve VM z 13.2.: 6.398 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Lk 6,27-38 Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, 
prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, 
kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo 
ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete 
ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní 
těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých 
doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik 
nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a 
budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! 
Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a 
dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou 
se naměří zase vám.“  
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: POSTIŽENÉ A OPUŠTĚNÉ DĚTI. KDE JE MILOSRDNÝ 
BŮH? Dobrý den, prožil jsem zoufalé chvíle, kdy moje malé dítě bojovalo o život. Sedával jsem na 
chodbách v nemocnicích, modlil jsem se ke spoustě věcem, ale bůh se nikdy neozval. Nebyl to bůh, kdo se 
staral o nemocné děti, nebyl to bůh, kdo jim zachraňoval životy. Byli jste někdy například v dětských 

ústavech, kde žijí postižení?? Byli jste někdy v lázních, kde se tyto děti snaží bojovat se svým handicapem? Jak můžete 
tvrdit, že bůh existuje a je milosrdný, když dopustí, aby se takové věci děly dětem, které vlastně nejsou nijak poskvrněné 

NEDĚLE 20. ÚNORA 2022 – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

     09:00 – dětská 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)  

 

http://www.cbvm.cz/
https://www.bihk.cz/evangelizace/akce


jakýmkoli hříchem?? Jak můžete tvrdit, že bůh všechny miluje a je plný lásky, soucitu atd?? Jak můžete tvrdit a věřit v 
něco, co je podle vaší víry vlastně příčinou takového utrpení. Z jakého důvodu toto Bůh dělá? To si libuje v 
zákeřnostech, nespravedlnosti a bolesti??  

Možná, že jste Boha nevnímal, on ale byl s Vámi. 
Milý ... Děkuji, že jste napsal. A také oceňuji, že řešíte otázky víry. Chápu, že pokud jste prošel tak náročnou, bolestnou 
a bezmocnou situací, jakou je nemoc dítěte, měl jste strach o jeho život, že to ve Vás vyvolalo tyto otázky. A taky to, 
že ve svém bezmocném hněvu obviňujete Boha. Myslím, že Vás chápe.  
Máte o něm hodně zkreslenou představu. Bůh je skutečně láska. Jen v ní šel tak daleko, že nám dal svobodu. Svobodu 
rozhodování, svobodu volby. A člověk mnohokrát svou svobodu nevyužil k dobru, ale zneužil ke zlu. A důsledky se 
nesou generacemi. Často za postiženími duševními i tělesnými stojí špatné cesty minulých generací lidí, kteří svou 
svobodu zneužili. To se pak často projevuje v další a další generaci. Kdyby nám Bůh svobodu nedal, možná by šlo vše 
jako po drátkách, ale byli bychom jak dřevěné loutky, které jedou podle předem určeného programu. Nikdy bychom 
nenašli svobodu a kvalitu života. Nikdy bychom nepotřebovali růst. Atd. 

Bůh je ten, který nabízí sám sebe člověku. Nabízí mu vztah. Přátelství. Dává mu návody k životu. Nikdo lépe člověku 
nerozumí víc než právě Bůh. Jde s ním na každou cestu. Má s člověkem velký soucit. Ale rozhodně není tím, který by 
vymýšlel a inicializoval zlo. To, že nechává na světě zlo, které lidé páchají, aby zachoval člověku svobodu, ale 
neznamená, že je bezmocný, že nezasahuje, že neuzdravuje, že by snad mohl milovat méně. Často se jedna zkřivená 
cesta přetaví v kvalitu, která by nepřišla bez nějaké lidské zlovůle. Ne, že by to byl záměr, ale spíš aktivita Boha v 
našem životě, která v tom nenechává člověka samotného a který nabízí nový plán, když první selže. Často to člověk 
pozná, až při zpětném pohledu a až pak docení. Často ale se nedějí věci podle našich přání a předpokladů. A myslím, 
že jsou to situace, na kterých máme vyrůst do větší lásky. A často Bohu nerozumíme, měli bychom jinou představu, 
ale je to jen proto, že vidíme věci z lidské, a ne Boží perspektivy. My nikdy nezahlédneme dopředu důsledek té, které 
situace. Můžeme jen věřit a zpětně ověřovat, že i to nejtěžší má hluboký význam pro důsledky, které nese. 
Tato služba neumožňuje, abych vypsala vše a odpověděla do důsledku na každou Vaši pochybnost. Pokud je za Vaším 
dotazem opravdový zájem, a nejen potřeba najít viníka (což je dost lidské), pak bych Vám doporučila kurzy Alfa, ve 
kterých se o Bohu skutečném můžete nezávazně dozvědět více zde. Možná, že jste Boha nevnímal, on ale byl s Vámi. 
Prosím, buďte spravedlivý k Bohu, protože opravdu nabízí lásku. Přeji Vám a moc držím palce, aby Vás Vaše bezmoc 
o Boha milujícího nepřipravila, ale pomohla ho najít. Bůh Vám žehnej! (Převzato z www.vira.cz) 

 

SCÉNÁŘ SYNODNÍ SKUPINKY: Zde je návod 2. setkání: 
1) PROSBA O DUCHA SVATÉHO: Po přivítání a uvedení se nejprve pomodlíme s prosbou o vedení 
Duchem svatým. Modlitba je klíčová a vedení Duchem svatým je jedinou klíčovou podmínkou pro další 

průběh. Je možné se společně pomodlit připravenou modlitbu za tento proces. 

2) ČTEME PÍSMO: Někdo z účastníků přečte úryvek z Písma svatého. Chvilku zůstaneme v tichu a o tomto textu 
rozjímáme. Ptáme se každý ve svém srdci: „Bože, co tato slova znamenají dnes pro mne? Co mi kladeš na srdce?“ 

Když jsme se takto chvilku modlili, lze se sdílet o to, co kdo v modlitbě „pocítil“, že mu Bůh říká či klade na srdce v 
souvislosti s následujícím synodálním procesem.  
3) PRVNÍ KOLO: VYBRANÉ SYNODÁLNÍ TÉMA 

Koordinátor přečte nahlas uvedené téma se všemi podotázkami, aby bylo všem zřejmé a jasné, co je obsahem. Poté 
vyzveme, aby se každý pokusil velmi krátce říci, zda k danému tématu má nějaké vlastní zkušenosti a postřehy. Každý 
dostane k vyjádření 3-4 minuty! Je třeba časový limit jasně dopředu nastavit a také přerušit ty, kdo budou mluvit 
dlouze. Zároveň je dobré vyzvat i ty, kteří nejsou tolik průbojní, aby měli možnost vyslovit své postřehy. 
Zadané synodální téma lze nahlédnout z těchto úhlů pohledu: Jaké radosti mi toto téma přineslo při prožívání na 
farní nebo diecézní úrovni? Jaké rány toto téma odhalilo? S jakými potížemi a překážkami se potýkám? Jaké 
poznatky vyneslo na světlo? 

Moderátor skupiny dbá na to, aby po každém příspěvku zůstalo chvilku ticho. To proto, aby vše, co zazní, nezapadlo 
a každý měl čas přemýšlet, co tím Duch Boží říká nám – celému společenství. Může krátce zaznít i nějaký příběh. 
Vždy dbáme na to, aby příběh odrážel to, co jsme sami zažili s Bohem, nikoli jen obecné poučky! Zapojit se nemusí 
každý, ale každý musí dostat prostor. Každý se snaží velmi odpovědně zachytit, co se snaží druzí říci, lze si udělat 
poznámky. O tyto poznatky se budeme opírat v následujícím kole setkání. Po tomto kole následuje několik minut ticha 
(např. 5 minut) a přestávka. 
4) DRUHÉ KOLO: CO NÁM DUCH ŘÍKÁ? 

V dalším kole se zkusíme ptát: Které příspěvky se nás dotkly? Ve kterých příspěvcích k nám zazníval hlas Ducha 
svatého? Kde nacházíme konsensus? Co od nás Duch svatý žádá? Jaké kroky máme učinit? Jaké výzvy vidíme společně 
jako klíčové pro naši církev? Jaké cesty se naší místní církvi otevírají?   

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Najdete tohoto gekona? 

Otázka z 13.2.2022: Na které vitráži najdete tyto holoubky? Tyto holoubky 

najdete na vitráži se sv. Alžbětou a sv. Štěpánem v presbytáři kostela sv. Vavřince vpravo. 
 

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

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

 Připravujeme se na příští neděli (27.2.2022) 8. neděle v mezidobí: 1. čtení: Sir 27,5-8; 2. čtení: 
1 Kor 15,54-58; Evangelium: Lk 6,39-45 

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

