
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 3. dubna do 10. dubna 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 4. DUBNA 2022 – PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 

 10:30 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 

 15:30 – mše sv. v Naději (PPM) 

ÚTERÝ 5. DUBNA 2022 – ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 

STŘEDA 6. DUBNA 2022 –STŘEDA PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 

 16:00 – výstav Nejsvětější Svátosti + modlitba večerních chval (E. Loskotová) 
 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA ÚMYSL DÁRCE              

ČTVRTEK 7. DUBNA 2022 – ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 

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

              KE CTI TRPÍCÍHO JEŽÍŠE V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ  

PÁTEK 8. DUBNA 2022 – PÁTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 

 16:25 – Cesta manželů za Kristem v kostele sv. Vavřince ve VM (Korbelovi) 

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

  ZA JAROSLAVA SEVERU A RODIČE Z OBOU STRAN 

SOBOTA 9. DUBNA 2022 – SOBOTA PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 

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

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

  ZA JARMILU RAJMOVOU, PAVLA RAJMA A RODINU MORAVCOVU A RAJMOVU 

NEDĚLE 10. DUBNA 2022 – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

 08:40 – průvod od kostela Nejsvětější Trojice do kostela sv. Vavřince 

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

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Út 5.4., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  
 St 6.4., 15.00, fara: Příprava na biřmování 
 Čt 7.4., 18.00, fara: Setkání pastorační rady 

 Pá 8.4., 18.00, kostel: Setkání ministrantů – nácvik na Velký pátek 

 Příští neděli 10.4. proběhne sbírka na pojištění kostelů. 

 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. Letošní téma bude inspirováno 
knihou NA ARŠE V ŠEST. Spolu s tučňáky se staneme pasažéry na Noemově arše, kde na nás čeká spousta 
dobrodružství. Cena: 2.300 Kč/dítě 3-15 let, 2.900 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. Přihláška na webu farnosti. 

 So 9.7.-so 23.7.: Letní dětský tábor Vranice 2021 

 Nedělní sbírka ve VM z 27.3: 5.174 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Jan 8,1-11 Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid 
přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při 
cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v 
Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho 
obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: 
„Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za 
druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? 
Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ 
 

UPRCHLÍCI Z UKRAJINY: MOHOU U NÁS KE SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ? 

Mohou uprchlíci z Ukrajiny, kteří jsou řeckokatolíci nebo pravoslavného vyznání, přistupovat v České 
republice ke svatému přijímání a k dalším svátostem? 

Řeckokatolíci jsou křesťané východních církví, kteří jsou s katolickou církví v plném společenství. Mohou tedy u 

nás přijímat svátosti bez zaváhání, zvláště eucharistický stůl je jim plně k dispozici. Pravoslavní, tedy východní 
křesťané, kteří s katolickou církví nejsou v plném společenství, s námi přesto sdílejí ohledně svátostí stejnou víru a 
mají rovněž apoštolskou posloupnost – všechny jejich svátosti jsou tedy podle katolického chápání platné. Katoličtí 
udělovatelé jim proto v souladu s kanonickým právem mohou platně a dovoleně udělit tyto svátosti: svátost smíření, 

NEDĚLE 3. DUBNA 2022 – 5. NEDĚLE POSTNÍ 

     08:25 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM (E. Loskotová) 
     09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
                  ZA JANA NÁDVORNÍKA, RODINU NÁDVORNÍKOVOU A DUŠE V OČISTCI 

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

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

 

https://aglow.cz/


eucharistii a pomazání nemocných. Podmínkou je, že o to sami požádají, jsou řádně připraveni a jejich pravoslavný 
udělovatel není rozumně dosažitelný. Tématem se zabývá dokument ČBK z roku 2002 „Společenství ve svátostech s 
křesťany jiných církví“ (v příloze ke stažení). 
Shrneme-li výše řečené, tak za současné situace je možné podávat eucharistii, zpovídat i udělovat svátost 
nemocných jak řeckokatolíkům, tak pravoslavným. V obou případech je potřebné je informovat, kde je nejbližší 
farnost, kněz a bohoslužba jejich církve. Pokud jsou v dané chvíli těžko dostupné, pak jim přijetí svátostí 
umožněme bez dodatečných podmínek. Příchozí z Ukrajiny mají zpravidla přísnější obecnou postní praxi včetně 
eucharistického postu, což je třeba s úctou respektovat, a mohou nás tím i inspirovat. Při podávání eucharistie na ruku 
je dobré východním křesťanům z Ukrajiny vysvětlit, že je to skutečná eucharistie, kterou mají přijmout hned na místě, 
a nikoli tzv. antidor, úlomek požehnaného chleba (tedy svátostina), který jsou jinak zvyklí si na konci své bohoslužby 
běžně odnášet domů a dělit se o něj s příbuznými, kteří nemohli přijít – což je pozůstatek a připomínka prvokřesťanské 
agapé. Snažme se rovněž vyhovět žádostem o svátost smíření, i když neumíme ukrajinsky. Zpovědník sice nezachytí 
každý detail vyznání, ale když se mluví pomalu, je jádro vyznání srozumitelné a lze se i doptat. Buďme zvláště nyní 
velkorysými pastýři po vzoru Krista – Dobrého pastýře. 
 

TÁBOR VRANICE 2022 Termín: 9.7.-23.7.2022  
V letošní celotáborové hře si zahrajeme na RYTÍŘE. Píše se rok 1138, král Štěpán se ujal vlády 
nad Anglií. Avšak část šlechty neuznala jeho nárok na trůn a slíbila svou věrnost jeho sestřenici, 
královně Matyldě. Přesuneme se do města Alborg, kterému se konflikt mezi bratrancem a 
sestřenicí také nevyhnul. Příběhem s detektivní zápletkou nás bude provázet bratr Kristián, 
benediktýnský mnich a bylinkář z Alborgského opatství. 
Cena pro jedno dítě činí 5 300 Kč. V ceně je zahrnuto stravování, ubytování, hry a soutěže a 
teplá voda. V táboře bude přítomna kvalifikovaná zdravotnice. Odbory, některé pojišťovny, 
případně FKSP zaměstnavatele mohou na táborový pobyt dětí přispět. Potvrzení o účasti s 
náklady Vám pro zaměstnavatele na požádání rád zprostředkuje P. Pavel Mistr. Rodiny 
s omezeným rozpočtem a více dětmi na táboře nás co nejdříve mohou požádat o slevu. 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: NECHCI SE PŘIDAT K ŽÁDNÉ CÍRKVI. CHCI SI DÁL ŽÍT 
JEN JÁ A BŮH 

Zdravím vás, je mi 17 let a věřící jsem teprve tak půl roku. Momentálně se nemůžu ani nechat pokřtít (kvůli 
koroně a dalším okolnostem). Otázkou tedy je, jestli se můžu nazývat křesťankou, když čtu bibli, modlím 

se, řídím se Bohem a pracuji na vztahu s ním, ale kostel pravidelně nenavštěvuju a upřímně to ani v plánu, v nejbližší 
době nemám. Nechci se přidat k žádné církvi, ať už je křesťanství jakkoliv „kolektivní náboženství”, chtěla bych se jen 
nechat pokřtít a dál si žít život jen já a Bůh. předem děkuji za odpověď, pokoj Vám. 
 

Svůj vztah s Bohem v Kristu stvrzujeme křtem. Je to trochu jako s partnerstvím a manželstvím... 
Dobrý den A. Co dělá člověka křesťanem neboli „kristovcem“ (jak znělo původní označení prvních věřících) je 
především víra v Ježíše Krista, jako vtěleného Boha, odevzdanost Jemu a vztah s Ním skrze aktivní víru. Z Vašich 
slov je zřejmé, že tento vztah navazujete a kultivujete skrze osobní modlitbu, skrze čtení a rozjímání Bible apod. V 
tomto smyslu jste již na cestě k tomu být Jeho. Nicméně v pravém slova smyslu se křesťanem člověk stává, až když 
svůj vztah s Bohem v Kristu stvrdí právě křtem. Je to trochu jako s partnerstvím a manželstvím. Člověk již může 
rozvíjet partnerský vztah, ale až když svatbou vstoupí do manželství, získá partnerský vztah vyšší a trvalejší hodnotu 
a kvalitu. Křtem člověk říká Bohu v Kristu, že s ním chce žít plně a na celý život. Plně se odevzdává do intenzivnějšího 
svazku a získává k tomu další duchovní dary, které jsou trvalé. Již před křtem je člověk Bohem obdarováván, ale křtem 
získává jisté nesmazatelné znamení duchovních darů a přináležitosti ke Kristu. Dříve nebo později člověk na cestě víry 
získá duchovní touhu sdílet svou víru a vztah s Bohem s druhými, kteří v Něj věří. To je podstata církve, která je 
především společenstvím duchovně příbuzných, kteří se spolu sdílejí a modlí. Křtem se člověk ponořuje nejen do 
Krista, ale stává se i součástí duchovního společenství, které je pro něj oporou a zázemím, zejména pak v obdobích 
krizí ve víře. Ve společenství církve člověk přijímá z duchovních darů ostatních a sám je přínosem pro druhé skrze své 
dary. Ve Vaší situaci je důležité pracovat dále na osobním vztahu s Bohem v Kristu, není třeba se zatím do ničeho 
dalšího nutit. Vše potřebuje svůj čas růstu a zrání. Osobní modlitba, Boží slovo a případně další duchovní literatura 
jsou vhodné prostředky na této cestě. Nicméně až se ve Vás objeví touha víru sdílet, nebraňte se jí. Jistě Vám Bůh v 
pravou chvíli pošle do cesty konkrétní křesťany, nebo společenství, které Vám bude pomocí. S nimi se budete moct 
sdílet ve víře a jistě pak dostanete příležitost i ke křtu v takové podobě a prostředí, jak Vám to bude blízké. 
Přeji Vám, ať Vás provází pomoc a moudrost Ducha svatého. (Převzato z www.vira.cz) 
 

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

Otázka z 13.3.2022: Na kterém okně je tato múza? Tuto múzu najdete na vitráži se sv. 
Matoušem za hlavním oltářem vlevo. 

 

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

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

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (10.4.2022) Května neděle: 1. čtení: Iz 50,4-7; 2. čtení: Flp 

2,6-11; Evangelium: Lk 23,1-9.11.13-21.24-47 
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https://farnostvmyto.cz/
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