
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 3. dubna do 10. dubna 2016 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

PONDĚLÍ 4. dubna – SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

17:00 – poutní mše sv. v kostele na Knířově (P. Linhart) 

ÚTERÝ 5. dubna – ÚTERÝ PO DRUHÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

                               07:30 – bohoslužba slova s možností přijmout sv. přijímání v kapli na faře (Mandys) 

STŘEDA 6. dubna – STŘEDA PO DRUHÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

17:30 - Výstav NS v kapli na faře ve VM (PPM), společné modlitby (E. Loskotová)  

18:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

18:30 - v kapli na faře ve VM (PJK) 

ČTVRTEK 7. dubna – PAMÁTKA SV. JANA KŘTITELE DE LA SALLE, KNĚZE 

09:00 – koncelebrovaná mše sv. v kostele ve VM NA DOBRÝ ÚMYSL 

PÁTEK 8. dubna – PÁTEK PO DRUHÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

ZA JANA NÁDVORNÍKA, FRANTIŠKA SCHEJBALA A MANŽELKU 

SOBOTA 9. dubna – SOBOTA PO DRUHÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

08:00 – v kapli na faře ve VM (PPM) NA DOBRÝ ÚMYSL 

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

NEDĚLE 10. dubna – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

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

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

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

17:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) – možnost požádat o odvoz na tel. 728.185.336 
 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z knihovny knihy o Božím milosrdenství a k povzbuzení 

nemocných. 
 Na našich webových stránkách najdete NOVÉ FOTOGALERIE ZA ROK 2016 naší farnosti. 

 V pondělí 4. 4. na Slavnost Zvěstování Páně se koná každoroční Knířovská pouť. Letošní pozvání přijal 

Mons. Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci. Program pouti: 15:30 odjezd autobusu od zdravotního 

střediska ve VM, 15:50 sraz u sochy sv. Josefa, modlitby, požehnání, 16:00 odchod pěších poutníků 

knířovskou poutní cestou, křížová cesta, případně odjezd autobusem, 16:30 modlitba sv. růžence v kostele 

na Knířově, příležitost ke svátosti smíření, 17:00 bohoslužba ze slavnosti Zvěstování Páně. Po skončení 

následuje malé občerstvení na faře a před farou. 

 Dle vašeho zájmu jsme se rozhodli o jednodenní variantu farní poutě k Bráně Božího milosrdenství do 

Želiva a do Číhoště. Uskuteční se v sobotu 14.5.2016, cena 420 Kč (v ceně: doprava autobusem, společný 

oběd, prohlídka kláštera; v ceně není zahrnuta prohlídka pivovaru s ochutnávkou piva 130 Kč). Ještě máme 

poslední volná místa. Zájemci, hlaste se prosím na farní mail nebo Radce Blajdové (tel. 775.391.600). 

Peníze budeme vybírat před a po nedělní mši sv. nebo ve středu od 15:30 do 17:30 na faře. 

 Nezapomeňte se včas přihlásit na společný pobyt na Vranicích, aneb prázdniny s malým oslíkem, 

vhodný především pro rodiny s menšími dětmi a prarodiče s vnoučaty v termínu 16.7.-22.7. a na tradiční 

dětský tábor LDT Vranice 2016 v termínu 1.-15.7.2016 . 

 Sbírka ze dne 20. 3.2 016 byla Kč. 4.821 a 27. 3. 2016  7.563 Kč 
 

EVANGELIUM Jan 20,19-31  

19Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře 

zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ 20Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli 

Pána, zaradovali se. 21Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ 22Po těch 

slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. 23Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu 

neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. “24Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš 

NEDĚLE 3. dubna – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)  

08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM), svátost nemocných 

  ZA FARNOSTI 

10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi, svátost nemocných (PPM) 

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

15:30 – adorace do začátku mše sv. 
17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM, svátost nemocných (PPM)  

 



přišel. 25Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána. “On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho 

rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím. 

“26Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a 

řekl: „Pokoj vám!“ 27Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do 

mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ 28Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj! “29Ježíš mu řekl: 

„Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ 30Ježíš vykonal před svými 

učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. 31Tyto však jsem zaznamenal, abyste 

věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu. 
 

Z PASTORAČNÍ RADY 31.3.2016 (zápis v plném znění na nástěnce v kostele) 

1. Paní Marie Motyčková přijala členství v PR. Místo Zbyňka Neuderta st., kt., z PR vystoupil a byl zvoleným 

členem, bude osloven další v pořadí s nejvyšším počtem hlasů -> Zbyněk Neudert ml., event. pak další 

kandidáti v pořadí: Jiřina Smoláková, Jiří Marek. Mandát PR platí do 6.4.2017. Jakmile bude doplněna PR -> 

zvolí se zástupce do ER. 
 

2. NOC KOSTELŮ proběhne v pátek 10.6.2016. Od města jsme obdrželi dotaci 12.000 Kč. Motem letošní NK 

je citát ze Zj 21:25 „Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude.“ 

*Společné zahájení s ekumenou proběhne buď v chrámu sv.Vavřince nebo ve stanu na náměstí. Pokusíme se 

oslovit ochotníky, aby zahráli v úvodu část Noci na Karlštejně a Marka Harvana, aby představoval Karla IV.  

*Společná hra, která jako každoročně propojí všechny objekty, se ponese v duchu Zjevení Janovo 21. kapitola, 

ve které je popsán Nebeský Jeruzalém. V jednotlivých objektech by se plnily úkoly spojené se skutky 

tělesného a duchovního milosrdenství a kromě samolepek do průkazek by všichni získávali „drahokamy“, 

kterými by mohli přispět ke stavbě Kaple jako Nebeského Jeruzaléma. Ta by stála na náměstí v altánu u KB. 

*Chrám sv. Vavřince: Marie Motyčková by ráda nacvičila s dětmi scénku na Boží milosrdenství. Poté by 

vystoupil rómský dětský soubor. Zpřístupněny budou věže i kůr. V rámci dílny pro děti budou vytvářet svoji 

„nebeskou bránu“. Rádi bychom vystavili ukázky kamenických prací a pozvali kameníka pana Šmahela,  

který by u kříže z boku kostela měl ukázku prací. U Mariánského oltáře by byla výstava fotek „Podej ruku“ 

(chudobných lidí z Barmy). Koncert nabídl Sboreček. Chybět nebude mše sv. s nějakým oživením. Nápady na 

komentovanou prohlídku jsou: např. vybrat „zobrazené Boží milosrdenství“ v našem kostele nebo „svatí na 

vitrážích“. Můžeme vybrat i nějaké zajímavé čtení o Karlovi IV. 

*Kostel Nejsvětější Trojice: vytvořit prostor ke ztišení, nasvícený svíčkami s vystavenou Nejsvětější svátostí. 

Event. udělat moderovaný vstup a dětskou animovanou adoraci. Nabídnout možnost duchovního rozhovoru. 

*Knířov a Vraclav (kostel Nanebevzetí Panny Marie): v jednání  

V jednání uspořádání cyklopouti pro rodiče s dětmi v termínu 3.-4.6.2016 s návštěvou kostelů na Knířově (s 

přespáním), Slatině, Srubech, Dobříkově a Horním Jelení. 

*Vraclav (kostel sv. Mikuláše): program Na pouti chystá Regionální muzeum. 
 

3. duchovní obnovy ze Slovenska: Na duchovní obnovu pozveme Redemptoristu P. Zamkovského – před 1. a 

2. adventní nedělí. V sobotu 27.8.2016 přijede P. Marián Kuffa, který bude mít přednášku o milosrdenství 

4. Rozpis bohoslužeb po velikonocích: Po - mše sv. v Penzionu a Naději, Út – mše sv. nebude (jen ve svátky 

a koncelebrovaná), St – adorace, modlitba a mše sv. v kapli do konce dubna, poté v kostele, Čt – bude v 7:30 

v kapli do konce dubna, v květnu v 17:30 s májovou pobožností v kostele, od června v 7:30 v kostele, Pá – mše 

sv. v kostele v 17:30, So – v dubnu v 8:00 v kapli, květen: 17:30 s májovou pobožností v kostele, od června 

v 8:00 v kostele, Ne – od 10.4. bude zrušena večerní mše sv. ve VM, Slatina – 

bude 2. a 4. neděli večer v 17:30 s možností dovozu. 

5. Nikodémova noc: každý první pátek v měsíci - adorace, vystavená NS, osvícení 

svíčkami, možnost duchovního rozhovoru, svátosti smíření 

6. Mládežníci by rádi uspořádali koncert, jehož výdělek by 

použili na mezinárodní setkání v Krakově. Zamyšlení nad 

tím, jak zapojit mládežníky do života farnosti 
  

Nasvícení svíčkami při Nikodémově noci s vystavenou 

Nejsvětější svátostí. 
 

 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ ŽENA: Žena se snaží vysvětlit 

svému muži: "Podívej se - já chci vždycky to, co chce Bůh. 

A ten je ve třech osobách. Takže nezapomeň, že jsme proti 

tobě vlastně čtyři!"                         tel. 465 420 983  
 

http://www.katolik.vmyto.cz/ 

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 
Připravujeme se na příští neděli – 2. neděle velikonoční: 1. čtení – Sk 

5,27b-32.40b-41; 2. čtení – Zj 5,11-14; Evangelium – Jan 21,1-19 

 

http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkf.vmyto@tiscali.cz

