
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 6. března do 13. března 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 7. BŘEZNA 2022 – PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

 15:30 – mše sv. v Naděje (PPM) 

ÚTERÝ 8. BŘEZNA 2022 – ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

STŘEDA 9. BŘEZNA 2022 –STŘEDA PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JANA ANDRLEHO (+ 8.3.2021) 

ČTVRTEK 10. BŘEZNA 2022 – ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

 13:00 – mše sv. při pohřbu MUDr. Jaroslava Podzimka (PPM) 
PÁTEK 11. BŘEZNA 2022 – PÁTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

 16:25 – prosebná křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM (M. Severová) 
 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

              ZA GIUSEPPINU SCAGNETTI A FERNANDU CATANESI 

SOBOTA 12. BŘEZNA 2022 – SOBOTA PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

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

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

              ZA VLADIMÍRA KYSILKU, VNUČKU MONIKU, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

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) 
      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)  
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

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

 Oblastní charita Ústí n. O. se na nás obrátila s prosbou, zda někdo z farníků může nabídnout ubytovací kapacity. 

Vzhledem k tomu, že řada Ukrajinců u nás pracuje, předpokládají, že i na našem území bude potřeba ubytování pro 
jejich rodiny. Obrátit se můžete na paní ředitelku. Ing. Marii Malou, tel. +420 465 621 281. 

 Česko-ukrajinské pexeso můžete stáhnout na https://www.obchudekvendula.cz/fotky82432/ZDARMA/ukrajina_pexeso.pdf  

 Út 8.3., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  

 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. Zájemci, 
hlaste se prosím u Jolany Morávkové (tel. 777 989 604).  

 Ne 13.3.: Sbírka pro mládež věnovaná na Celostátní setkání mládeže, které proběhne v srpnu v Hradci Králové 

 Čt 17.3., 18.15, fara: Setkání ministrantů – příprava na Velikonoce 

 So 19.3., 18.45, fara: Příprava na biřmování         
 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 

 Pá 25.3. 19.00-so 26.3., kostel sv. Vavřince: 24 hodin pro Pána – celonoční adorace.  

 Pá 25.3., Sázavský klášter: Zahájení poutní sezony na Sázavě. Info plakátek ve vitrínce. 
 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 2.100 Kč. 
 Nedělní sbírka ve VM z 27.2. věnována na Charitu pro Ukrajinu: 24.812 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Lk 4,1-13 Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel 
ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, 
ať se z něho stane chléb!“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk.’“ Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, 
v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože 
mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“ Ježíš mu na to řekl: 

NEDĚLE 6. BŘEZNA 2022 – 1. NEDĚLE POSTNÍ 

     08:25 – dětská křížová cesta za mír v kostele sv. Vavřince ve VM (R. Blajdová + biřmovanci) 
     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)  

 

https://www.obchudekvendula.cz/fotky82432/ZDARMA/ukrajina_pexeso.pdf
https://www.bihk.cz/evangelizace/akce
http://www.josefske-sympozium.cz/
https://aglow.cz/


„Je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!’“ Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil 
ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: ‘Svým andělům vydá o tobě 
příkaz, aby tě ochránili, a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’“ Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: 
‘Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!’“ Když ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času. 
 

KNÍŘOVSKÁ POUŤ – hlavní celebrant Mons. Pavel Rousek, biskupský vikáře pro diakonii a pastoraci:  
pátek 25. března 2022 

15.15 odjezd linkového autobusu z autobusového nádraží VM na Knířov (zastávka č. 6), možnost posedět a počkat na 
knířovské faře  
15.30 sraz pěších poutníků u sochy sv. Josefa, modlitby, požehnání  
15.40 odchod pěších poutníků knířovskou poutní cestou, křížová cesta 

16.15 příležitost ke svátosti smíření v kostele na Knířově (P. Rousek) 
16.30 modlitba sv. růžence v kostele na Knířově 

17.00 bohoslužba ze Slavnosti Zvěstování Páně, po skončení následuje malé občerstvení před farou  
18.30 rozvoz starších poutníků auty zpět do Vysokého Mýta  
19.00 adorace a modlitby 24 hodin pro Pána v kostele sv. Vavřince Ve Vysokém Mýtě (až do so 26.3. do mše sv.) 
 

24 HODIN PRO PÁNA: chrám sv. Vavřince, pátek 25.3. od 19:00 – sobota 26.3.2022  do 17:30 

24 hodin pro Pána naváže na Knířovskou pouť, kde bude od 16.15 do 17.00 v kostele na Knířově příležitost ke svátosti 
smířeni (P. Rousek) a od 17.00 se zde bude konat slavnostní mše sv. ze Slavnosti Zvěstování Páně. V chrámu sv. 
Vavřince ve Vysokém Mýtě bude vystavena Nejsvětější svátost od pátku od 19.00. Je to příležitost k tiché modlitbě. 
V sobotu od 14:00 do 15:00 zde budete mít možnost duchovního rozhovoru   
s knězem nebo přijmout svátost smíření (P. Mistr). Kostel bude otevřený celou noc, bude nasvícen svíčkami a bude 
hrát meditační hudba. Zájemci o adoraci, zapisujte se prosím na seznam u Radky Blajdové.                 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: VÁLKA A MODLITBA 

Tváří v tvář zlu a pocitu bezmoci lze setrvávat v modlitbě 

Z mnohých stran nyní slyšíme výzvy k modlitbě, což nepřekvapuje. Zvlášť naléhavě k modlitbě vyzývá 
papež František. Modlitba je pro křesťana velký dar a je zodpovědný za jeho užívání. Víra nám umožňuje 

setrvávat v modlitbě, i když jsme vystaveni tváří v tvář zlu války, nesmyslnému zabíjení a trápení a také pocitu 

bezmocnosti vůči tomu a těm, kdo toto nesmyslné zlo rozpoutali. Asi každý, kdo se za Ukrajinu modlí, by rád uviděl 
okamžitý účinek modlitby. Tak se to ale nestává. Přesto je třeba modlit se a nepolevovat, stavět pomyslnou hráz zlu z 
naší lásky, víry a vytrvalosti. A nenechat se přemoci únavou nebo se dokonce nenechat strhnout ke zlu, ať už se 
projevuje jakkoliv.  

Můžeme se cítit zahlceni velkým množstvím podnětů a propadnout jakési paralýze 

Boží láska se týká každého člověka! Připojme se tedy svou vírou a svými modlitbami k této Boží lásce. Vždyť Bůh 
miluje to, co stvořil a Ježíš zemřel za všechny, za nás i za ty nejhorší jedince. V této víře doprovázejme modlitbami 
všechny, jakkoliv trpící. Tak, jak nám zpravodajství přibližuje celou beznadějnou situaci, můžeme se, ale cítit zahlceni 
velkým množstvím podnětů a propadnout jakési rezignaci či paralýze, že nevíme, kde začít a že zrovna naše modlitba 

nemá smysl. Ale nikdo se nemusí modlit za všechno a za všechny. Můžeme si modlitby rozdělit do proseb a díků za 
různé skupiny. Níže je jich řada vyjmenovaná. To nás může inspirovat ke konkrétnějšímu zaměření našich modliteb. 
Můžeme tak mít na mysli vždy určitou situaci nebo určitou skupinu lidí.  
Konkrétní tipy k modlitbě 

Začněme ale vyznáním, že i my jednáme mnohdy zle, že i my jsme hříšníci, kteří se podílejí na zlu ve světě. A proto 
prosíme Boha o slitování a odpuštění pro nás, pro agresory a pro ty, kdo byli svedeni k podpoře zla.  
Pak se můžeme modlit nejen všeobecně za ukončení války, za trpící, raněné a zemřelé, ale i konkrétněji například: 
Za děti ve válečných oblastech - Za rodiče, hledající pomoc a bezpečí pro své děti  - Za staré a opuštěné lidi - Za 

nemocné, o které se nikdo nemůže řádně starat - Za rodiny, které se v těchto těžkých chvílích nemohou spojit - 
Za politiky a státníky na všech stranách, aby nacházeli cesty k pokoji a dobru - Za iniciátory válek, kteří už 
nevědí, jakému zlu slouží a kteří nevnímají utrpení druhých - Za ty, kdo museli opustit své domovy - Za 

uprchlíky - Za ty, kdo nechtějí bojovat a přece musí - Za zraněné a za ty, kdo se o ně starají - Za mrtvé a jejich 
rodiny na obou stranách - Za ty, kdo nesou těžké břemeno rozhodování, které se týká vojáků i obyvatel - Za 

prozření a obrácení prezidenta Putina i jeho okolí 
Každý sám za sebe a za ty, kteří jsou proti válce, abychom se nenechali ovládnout zlostí, nenávistí a také nepodlehli 
tupé lhostejnosti. A nezapomeňme také prosit za naši víru a vytrvalost v modlitbě, protože i to jsou Boží dary a jsou 

pro nás velmi potřebné.  (Převzato z www.vira.cz) 
 

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

Otázka z 27.2.2022: Na kterém okně je tato múza? Tuto múzu najdete na okně se sv. 
Štěpánem a sv. Alžbětou v presbytáři. 

 

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

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

 Připravujeme se na příští neděli (13.3.2022) 2. neděle postní: 1. čtení: Gn 15,5-12.17-18; 2. 

čtení: Flp 3,17 – 4,1; Evangelium: Lk 9,28b-36 

 

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

