
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 27. února do 6. března 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 28. ÚNORA 2022 – PONDĚLÍ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 14:00 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 1. BŘEZNA 2022 – ÚTERÝ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 12:00 – koncelebrovaná mše sv. v kostele sv. Vavřince  

STŘEDA 2. BŘEZNA 2022 – POPELEČNÍ STŘEDA 

 10:30 – mše sv. v Ledaxu (PPM)          13:30 – bohoslužba slova v LDN Žižkova (PPM) 
 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) POŽEHNÁNÍ PRO POSTNÍ DOBU 

ČTVRTEK 3. BŘEZNA 2022 – ČTVRTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 

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

              ZA POŽEHNÁNÍ PRO DÍLO SPOJENÉ S OBNOVOU PIVOVARU 

PÁTEK 4. BŘEZNA 2022 – PÁTEK PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 

 16:25 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM (E. Loskotová), zpovídá P. Mistr a V. Horák 

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

 17:45-18:45 – Nikodémova noc v kostele sv. Vavřince ve VM (zpovídá P. Mistr a V. Horák) 
SOBOTA 5. BŘEZNA 2022 – SOBOTA PO POPELEČNÍ STŘEDĚ 

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

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

              ZA JOSEFA A LUDMILU ŠTOHANZLOVY A JEJICH RODY 

NEDĚLE 6. BŘEZNA 2022 – 1. NEDĚLE POSTNÍ 

 08:25 – dětská křížová cesta za mír v kostele sv. Vavřince ve VM (R. Blajdová) 
      09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU KALÁBOVU, KLUSOŇOVU, 

BENEŠOVU, HERMANOVU, KAZIMÍROVU 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:  

 Dnešní sbírka bude věnována na humanitární pomoc Charita pro Ukrajinu. Přispět můžete i na účet 
55660022/0800, VS 104. Sbírka je určena na podporu lidí zasažených válkou na Ukrajině a složí k zajištění 
základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické prostředky či přístřeší. Děkujeme.  

 Nabízíme k prodeji brožuru Půst Královéhradecké diecéze. Cena 40 Kč.  
 Slavením Popeleční středy vstupujeme do svatopostní doby. Prosíme, přineste požehnané kočičky z loňských 

Velikonoc ke spálení do úterý 1.3. Při mši sv. se na Popeleční středu 2.3. bude udělovat v chrámu sv. Vavřince 
popelec na znamení obrácení. Popelec můžou přijmout všichni. Je to den přísného postu, ke kterému nás v této 
situaci povzbuzuje i papež František. Zákonem pokání zdrženlivosti od masa jsou vázány osoby od dovršení 14. 
roku věku, zákonem pokání a újmy v jídle jsou vázáni všichni zletilí až do započatého 60. roku věku.  

 V postní době budou probíhat v pátek od 16:25 a v neděli od 8:25 v kostele sv. Vavřince křížové cesty. 

 Po 28.2., Penzion: po mši sv. bude následovat masopustní posezení se zpěvy 

 Út 1.3., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  

 So 5.3., 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.  

 Pá 18.3.-ne 20.3., Hora Matky Boží: Duchovní obnova pro akolyty sloužící ve farnostech. Obnovou bude 
provázet P. ICLic. Karel Moravec. Zahájení programu v pátek v 18:00 hod., ukončení v neděli obědem. Cena pobytu 
(ubytování a strava) je 1 400 Kč. Přihlášky písemně na horamatky@gmail.com nebo telefonicky na 737 215 336. 

 Pá 1.7.-pá 8.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích; So 9.7.-so 23.7.: Letní dětský 
tábor Vranice 2021 

 Sbírka Adopce na dálku: Celkem je potřeba vybrat 13.000 Kč, z loňského roku zbylo a již je vybráno 1.000 Kč. 

Děkujeme za vaše příspěvky do třídílné pokladničky.  
 Nedělní sbírka ve VM z 20.2. věnována na Svatopetrský haléř: 7.393 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Mt 5,20-24 Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů 
Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: 'Nezabiješ.' Kdo by zabil, 
propadne soudu. Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, 
propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, 

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 VYŘEŠENÍ SITUACE NA UKRAJINĚ A MÍR VE SVĚTĚ  

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

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

 

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


že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom 
přijď a obětuj svůj dar. 
 

PROHLÁŠENÍ ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE K AKTUÁLNÍ SITUACI NA UKRAJINĚ 

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině. 
Rozhodli, že tuto neděli použijeme při bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. 
eucharistickou modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém misálu, a vyhlašují kostelní sbírku, která bude tuto 
neděli věnována na pomoc Ukrajině. Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární pomoc potřebným a vnitřně 
vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do konkrétní pomoci 
případným uprchlíkům. Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den Popeleční středy věřící nabídli své 
posty a modlitby za Ukrajinu. Praha, 24. února 2022, Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference 
 

     
V pátek 18.2. jsme podnikli s ministranty výlet za odměnu do planetária v Hradci Králové. Zde nám nejprve ukázali 
zimní noční oblohu a poté jsme absolvovali virtuální cestu Sluneční soustavou. Nakonec jsme shlédli film Kosmické 
srážky, který  nám ukázal, že za svět, jak ho známe, vděčíme neobvyklým i neustále probíhajícím srážkám. Viděli jsme, 
jak vznikl náš Měsíc a co způsobilo konec dinosaurů. Navštívili jsme formující se Zemi, žhavé nitro Slunce i dalekou 

budoucnost, kdy bychom mohli být svědky kolize obřích galaxií. Večer jsme zakončeli občerstvením v McDonaldu. 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: VÁLKA. A CO MY S TÍM? 

Zprávy z Ukrajiny v nás vyvolávají nejrůznější pocity 

Každého hluboce zasáhla zpráva o vypuknutí války na Ukrajině, resp. o přepadení malé zemičky světovým 
obrem. Dle průzkumů veřejného mínění je 90 % obyvatel ČR odsuzuje agresi Ruska proti Ukrajině. 

Průběžné detailní zprávy o přepadení malé země a vraždění místních obyvatel v nás vyvolávají nejrůznější pocity: 
strach, bezmoc, smutek, nejistotu, pocit nespravedlnosti, hněv, agresi, nenávist, touhu po pomstě... Jak se tím vším 
vypořádat? Lidé v sobě mají odpradávna různé „strategie“ reakcí na stres a ohrožení - tzv. strategie přežití. Někdo 
reaguje „útokem“, jiný „útěkem“, což pak dostává nejrůznější podoby v našich aktuálních reakcích: od nadávání 
agresorům, přes pořádání demonstrací a sbírek peněz, až po stažení se do sebe a zakuklení se ve svém strachu, nejistotě. 
 

Jak může reagovat křesťan krom přirozených reakcí? 

- Ježíš upozorňoval na to, že budou i války a že zlo bude ovládat mnoho lidí. Ale přislíbil nám, že on sám „s námi 
bude až do skonání světa“ a že je Pán dějin, který definitivně zaručí spravedlnost. Toto je naše křesťanská naděje, 
ze které můžeme čerpat v konkrétních životních okolnostech, ve chvílích temnoty, utrpení i smrti. 
- Ježíš nás křesťany poslal do tohoto světa s výbavou i úkolem, abychom mohli být tvůrci pokoje. Je teda potřeba 
Kristův pokoj v sobě střežit, v modlitbě obnovovat a následně šířit ve svém nejbližším okolí. 
- Ježíš nás vybízí, abychom se nenechali ovládnout a zahltit nenávistí k našim nepřátelům, či k těm, kdo činí zlo. 
To ovšem neznamená, nestavět se na obranu slabých. Je třeba se na svém místě a svými prostředky zasazovat za 
spravedlnost – ale bez temných brýlí nenávisti, která jen rodí další a další křivdy a roztáčí spirálu zla. Je třeba 
nenávidět zlo a bojovat proti němu, ale v agresorovi stále vidět člověka. 
- Ježíš řekl, že „to co uděláme tomu nejposlednějšímu člověkovi, děláme Ježíšovi. A co jsme odmítli udělat pro 
toho nejposlednějšího člověka, odmítli jsme udělat i pro samého Ježíše“. Sám Bůh se tak solidarizuje s každým 
člověkem. A každý z nás má možnost udělat pro Boha něco konkrétního. Přispět na sbírku pro Ukrajinu, účastnit se 
demonstrace, podpořit uprchlíky z Ukrajiny, modlit se za Ukrajinu – a i za nepřátele. 
- Někteří lidé jsou fascinováni událostmi, a tak hodiny sedí přilepeni na obrazovce a sledují hrůzné a nevšední záběry 
z dějiště agrese. Možná by bylo ale lepší rozhodnout se omezit svůj čas u zpravodajství a věnovat se místo například 
modlitbě. Spojení s Bohem má sílu proměňovat naše srdce, pomáhá nám rozlišovat co je právě naším (i když malým) 
posláním na místě kde se nalézáme. A v modlitbě můžeme prosit o požehnání i pro miliony 

bezejmenných lidí, kteří jsou agresí zasaženi… (Převzato z www.vira.cz) 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Na kterém okně je tato múza? 

Otázka z 20.2.2022: Najdete tohoto gekona? Najdete ho na okně sv. Štěpána a Alžběty. 
 

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

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

 Připravujeme se na příští neděli (6.3.2022) 1. neděle postní: 1. čtení: Dt 26,4-10; 2. čtení: Řím 
10,8-13; Evangelium: Lk 4,1-13 
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