
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 13. března do 20. března 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

PONDĚLÍ 14. BŘEZNA 2022 – PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 

 15:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 15. BŘEZNA 2022 – ÚTERÝ PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 

STŘEDA 16. BŘEZNA 2022 –STŘEDA PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 

 09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 
 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JANA KOPECKÉHO (+16.3.2021) 

ČTVRTEK 17. BŘEZNA 2022 – ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA OBĚTI PANDEMIE  

 10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

PÁTEK 18. BŘEZNA 2022 – PÁTEK PO 2. NEDĚLI POSTNÍ 

 16:25 – křížová cesta o strachu nejen pro seniory v kostele sv. Vavřince ve VM (J. Smělá) 

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

SOBOTA 19. BŘEZNA 2022 – SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ŠTĚPÁNKU A JAROSLAVA  
              PODZIMKOVY, DCERU STANISLAVU A CELOU RODINU 

NEDĚLE 20. BŘEZNA 2022 – 3. NEDĚLE POSTNÍ 

 08:25 – dětská křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM (Víškovi – Zaháj) 
      09:00 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JOSEFA A MARII VONDRÁČKOVY, 
  SYNY JOSEFA A JANA, 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:  

 Dnešní sbírka je určena pro mládež na Celostátní setkání mládeže, které proběhne v srpnu v Hradci Králové 

 Út 15.3., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  
 St 16.3., 15.00, fara: Příprava na biřmování         
 Čt 17.3., 18.15, fara: Setkání ministrantů – příprava na Velikonoce 

 So 19.3. od 9.00: brigáda na Knířově 

 Ne 20.3., 11.00: zveme mládež a děti s rodiči na společný bowling do Sportcentra  

 So 19.3.-ne 25.3., Zámek Křtiny u Brna: Josefovské sympozium – prostor pro otevřený dialog. Více na plakátku 
ve vitríně a na http://www.josefske-sympozium.cz/  

 Pá 25.3.: Knířovská pouť – hlavní celebrant Mons. Pavel Rousek, biskupský vikář pro diakonii a pastoraci. 
Program najdete na webu a ve vitrínce. 

 Pá 25.3. 19.00-so 26.3., kostel sv. Vavřince: 24 hodin pro Pána – celonoční adorace. Ještě zbývá zaplnit poslední 
službu od 2.00 do 3.00, zapsat se můžete u R. Blajdové nebo v tabulce na webu. 

 Pá 22.4.-so 23.4., Bratrská jednota baptistů: Národní konference Aglow na téma Rodina v Boží rodině. Více 
info na plakátku ve vitrínce a na https://aglow.cz/  

 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 v třídílné pokladničce: Celkem je potřeba vybrat 13.000 Kč, již je vybráno 6.880 Kč. 
 Nedělní sbírka ve VM z 6.3.: 5.678 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Lk 9,28b-36 Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když 
se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a 
Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl 
spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr 
Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, 
co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval 

hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení 
a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. 
 

 

 

 

NEDĚLE 13. BŘEZNA 2022 – 2. NEDĚLE POSTNÍ – Výroční den zvolení papeže Františka 

     07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
     08:25 – mládežnická křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM (J. Morávková + mládež) 

     09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ZDEŇKA KOROUSE, MANŽELKU 
ANNU, JEJÍ SESTRU LUDMILU, CELÉ RODY 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 (20.3.2022) 3. neděle postní: 1. čtení: Ex 3,1-8a.13-15; 2. 

čtení: 1 Kor 10,1-6.10-12; Evangelium: Lk 13,1-9 

 

http://www.josefske-sympozium.cz/
https://aglow.cz/


ZÁVĚR PASTORAČNÍ RADY K 6. OTÁZCE SYNODY O SYNODALITĚ – VÉST DIALOG V 
CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI 

Tématem skupinky bylo, jak vést dialog v církvi a ve společnosti – v globále, ale většina zúčastněných vidí 
jako hlavní problematiku téma rozvedených, které vnímají jako „vyloučené“ z církve. Jak to udělat, aby se cítili 
v církvi přijati? Příkladem toho, jak usilujeme o dialog s veřejností, je velmi dobře hodnocená Noc kostelů, kurzy Alfa 
a Adventní hra „Rozsviťme okna v našem městě“. Dialog s hnutími a vedením města není na nejlepší úrovni, celkem 
dobře funguje ekumena. Oproti jiným církvím nám chybí „evangelizační rozměr“, jsme ale více uzavření a málokdo 
vystoupí ze své „komfortní zóny“ a udělá krok k těm druhým. Času má každý málo, ale jako by někdy chyběla chuť 
se setkávat nebo spíše převládala lenost účastnit se společných aktivit na úrovni farnosti a i diecéze. Celkově jsou 
setkávání hodnocena jako důležitá, zvláště i mezigenerační dialog, což bylo v poslední době kvůli pandemii hodně 
pozastaveno. Ve farnosti žijí také Slováci, Ukrajinci a Poláci. To samé platí o Romech, kteří by potřebovali 
samostatného „povzbuzovače“. 
Synoda nás učí naslouchat druhým a být přitom trpělivý, abychom hned nereagovali, ale nechali druhého domluvit. Ze 
setkání nad tématem synody vzešla chuť se v rámci pastorační rady setkávat častěji a vytvořit prostor k setkávání po 
nedělní mši sv. Na základě sdělení druhých si někdo uvědomil, co by měl dořešit a zaznělo, že je důležité začít sami u 
sebe. 

Synoda opět otevřela některá témata, která již byla na pastorační radě probíraná: téma homosexuality (ve farnosti 

působil homosexuální varhaník), sektu Sinčchondži (někteří farníci této sektě podlehli), dále téma rozvedených. 
Synoda nám pomohla otevřeně společně komunikovat a povzbudila nás zamyslet se nad dalšími společnými aktivitami. 
Hlasem Ducha Svatého jsme vnímali soucítění s těmi, na které příliš tvrdě doléhají církevní předpisy. 
Z tohoto synodního setkání vyplynula touha mít častější setkávání v rámci pastorační rady a zavést snídaně po nedělní 
mši sv. na farní zahradě, neboť platforma společného jídla dělá hrozně moc, pomáhá navazovat přátelství. Snažit se 
podchytit ty, kteří jsou nyní církvi vzdáleni, pozvat je a vzájemně se zajímat o druhé. 
Jako důležité téma vnímáme, že církev by se měla nějak konkrétněji postavit k rozvedeným a znovu sezdaným v církvi, 
kteří nemůžou přijímat svaté přijímání a cítí se tak z církve vylučování. Ne každý farář k nim přistupuje stejně. „Koho 
by přijal Ježíš?  
Díky možnosti naslouchání názorům jiných zúčastněných se ukázalo, jaká místa ve společenství potřebujeme více 
vnímat. Zvláště tam, kde je potřeba vyjít ze své bubliny a zajímat se o bližního, který se může cítit sám nebo odmítnutý. 
Ze setkání vyšly konkrétní návrhy pro změnu, které se jeví jako realizovatelné (častější setkání PR, farní kavárna po 

nedělní mši sv.), snad se to podaří zrealizovat. 
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY10.3.2022 

1) Synoda o synodalitě: Odsouhlasení zápisu z diskuzní skupinky nad 6. otázkou  
2) Odsouhlasení četnosti schůzek PR: PR se bude setkávat pravidelně první čtvrtek v měsíci v 18.00: 7.4., 5.5., 2.6., 

25.8., 6.10., 3.11., 1.12. 

3) Pomoc se zajištěním Knířovské pouti: Žádost o pomoc s občerstvením. Benešovi se nabídli, že pomůžou Pavlovi 
Diblíkovi s hudebním doprovodem. V sobotu 19.3. proběhne brigáda na Knířově. 
4) Nabídka duchovní obnovy – Kurz Filip: Prověříme možnost dalších termínů, aby se termín nekryl s dalšími 
duchovními aktivitami. 
5) Jak se farnost VM zapojí do pomoci Ukrajině: PR byla vyzvána, aby se zamyslela nad tím, jak nabídnout 
přicházejícím Ukrajincům přátelství a pomocnou ruku. David Vích může nabídnout např. výlet pro ukrajinské děti. 
6) Noc kostelů: Termín: pátek 10.6. 

Téma: Věda a víra (výročí 200 let od narození G. J. Mendela) 
Anežka Benešová navrhuje oslovit ekumenu, zda by se mohly v závěru NK konat v kostele sv. Vavřince společné 
chvály. David Vích nabízí komentované prohlídky v rámci kterých by byl představen nově zrestaurovaný Brandlův 
obraz a oltář. Členy PR pozveme na jednání kolem NK, která budou probíhat společně s ekumenou. 

7) Otevření dvorků: Termín: sobota 18.6. 

Zamyslet se nad tím, jak pastoračně využít tuto aktivitu, kdy spousta lidí navštíví v jednom dni farní zahradu. Oslovit 
mládež, zda by vymyslela nějakou výtvarnou dílnu pro přicházející děti, a rozepsat si služby, kdy se budeme 
návštěvníkům na zahradě věnovat. Anežka Benešová zváží možnost i doprovodného hudebního programu.  
8) Zvon sv. Vavřince starší: Ekonomická rada a doporučuje věnovat muzeu vyměněné části zvonu sv. Vavřinec menší 
a pastorační rada s tímto rozhodnutím souhlasí. 
9) Rekonstrukce WC v přízemí a mezipatře: Ekonomická rada souhlasí s rekonstrukcí WC v I. a II.N.P. na faře a 
přístavbou nového WC se vstupem ze zahrady. Pastorační rada se k souhlasu připojuje, uvítala by bezbariérový přístup 
a přebalovací pult na zahradním WC. 

10) Předvelikonoční úklid: Termín: pondělí 28.3. od 15.00 (převážně muži - stahování prachu 
z oken) a úterý 29.3. od 14.00 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Na kterém okně najdete tuto múzu? 

Otázka z 6.3.2022: Na kterém okně je tato múza? Tuto múzu najdete na okně se sv. 

Janem Křtitelem, sv. Vítem a sv. Annou v presbytáři. 
 

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

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

https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
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