
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 16. dubna do 23. dubna 2017 

 

 

 

 

 
 

 

PONDĚLÍ 17. dubna – PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  
                      07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA PODĚKOVÁNÍ ZA 75 LET ŽIVOTA 

                                                 křest Briana Pavla Petika 

                                09:00 - mše sv. ve Slatině (PPM) křest Venduly Marie Kalouskové 

                   10:30 - mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM) 

ÚTERÝ 18. dubna – ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

 13:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (koncelebrovaná) 

STŘEDA 19. dubna – STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince (PPM), společné modlitby (Loskotová) 

17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ČLENY RODŮ 

VESELÍKOVÝCH, STOKLASOVÝCH, SÍLOVÝCH A MICHÁLKOVÝCH   

 17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

ČTVRTEK 20. dubna – ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  
    09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 

   16:30 – mše sv. v Pensionu s několikanásobnými oslavami (PPM)  

PÁTEK 21. dubna – PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM     
 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROSLAVA A RŮŽENU BLAJDOVY 

SOBOTA 22. dubna – SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   
 16:00 – mše sv. s nedělní platností v Zámrsku (PJK) 

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

                                              ZA JARMILU RAJMOVOU, PAVLA RAJMA A RODINY MORAVCOVU A RAJMOVU   

NEDĚLE 23. dubna – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MLOSRDENSTVÍ) 
  07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM) 

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

              ZA VÁCLAVA A BOŽENU ŠTANCLOVY 

                                10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

                   13:30 - mše sv. v Knířově (PJK) 
                        

 Na webu naší farnosti si můžete prohlédnout fotogalerii z Květné neděle (průvod s malým oslíkem). 

 Farní knihovna dnes nabízí především knihy s rozhovory se zajímavými lidmi.  

 Příští neděli 23.4. začne po dětské mši sv. na faře příprava dětí na první sv. přijímání.  

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy na paní Markovou 721.109.647. Děkujeme. 

 Ve středu po mši sv. 19.4. bude následovat na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.  

 Nabízíme v termínu 29.4.-1.5.2017 farní Pouť na Jižní Moravu za Tím, který dal víno pro radost lidskému srdci. 

Ubytování bude jednodušší na faře v Podivíně na půdě (matrace, spacák). Na programu: Mikulov – Mikulovská 

přehlídka vín, setkání souborů pod Taneční horou, košt vína, Sv. kopeček; Velké Bílovice, Lednice, návštěva vinného 

sklípku, Valtice, Valtické podzemí, Žarošice, Rajhrad nebo Křtiny. V programu je každý den mše sv., pěší pouť, 

především vinicemi (max. 9 km), ale bude možno se přemístit i autobusem. Prosím, hlaste nejlépe do 17.4.2017. 

V ceně 1.600 Kč je započítáno ubytování, doprava, 1x snídaně, 2x oběd a 2x večeře a návštěva zámku Lednice a 

Valtického podzemí. V případě zájmu se nahlaste R. Blajdové (775 391 600 nebo P. P. Mistrovi 728 185 336).  

 Další setkání těch, kteří se připravují na přijetí iniciačních svátostí, se uskuteční v pátek 21.4.2017. 

 Ve dnech 21.-22.4.2017 se uskuteční ve Vysokém Mýtě národní konference Aglow - Den ve tvých nádvořích je 

lepší než tisíce jinde (Žalm 84,11). Program bude probíhat v M-klubu, v pátek 19:00-22:00 se koná hl. shromáždění 

s Rút Krajčiovou (prezidentkou Aglow na Slovensku). V sobotu je hl. shromáždění od 9:00-11:30 a 15:00-17:00. 

Semináře proběhnou 13:00-14:00 na tato témata: Ludmila Hallerová - Nevěsta Kristova, Julie Rausová - Uzdravení 

naší ženské identity, Hana Pinknerová - Středověk života (aneb jak zvládnout změnu) a Zuzana Vačkářová - Afrika mi 

změnila život. Program viz ve vitrínce. Na konferenci bude mít stánek paní Kateřina Lachmanová s knihami. Misijní 

klubko zde ve svém stánku bude prodávat výrobky, výtěžek bude zaslán na misie potřebným. Konferenční poplatek je 

300 Kč, v pátek  zdarma.  

 Diecézní centrum pro seniory zve seniory, animátory seniorů a další zájemce na druhé setkání Akademie pro aktivní 

třetí věk, který se uskuteční 20.4.2017 (od 9:10h do 14:15h) v Hradci Králové v Novém Adalbertinu. Téma 

dubnového setkání zní: Předávání víry v rodině. Kontakt a přihlášky: tel.: 495 063 661, mob. 737 215 328, e-mail: 

dcs@bihk.cz 

 V termínu 1.-15.7.2017 se uskuteční letní dětský tábor JEDLOVÁ 2017, tentokrát ve stylu RETRO.  

Přihlášky jsou k dispozici na webu farnosti. Cena 3.100 Kč. Již je přihlášeno 38 dětí. 

NEDĚLE 16. dubna – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
        08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI 

                  10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

         13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 

       



 Zveme Vás na společný letní rodinný pobyt na Vranicích 2017, aneb prázdniny s malým oslíkem, který se 

uskuteční se v termínu od 16. – 21.7.2017. Pobyt je vhodný především pro rodiny s menšími dětmi a prarodiče 

s vnoučaty. Cena za 5-denní pobyt (ubytování + plná penze + teplá voda pro úsporné sprchování) 1.140 Kč/ dítě 3-15 

let, 1490 Kč/ od 15 let, děti do 3 let zdarma. Přihlášeno je již 7 dospělých + 12 dětí. 

  „Pojeď s námi na Vesmír“. Mládež z Bystrého zve mládež od 15 let na Vesmír – v Deštném v Orlických horách  

na společný víkendový pobyt 21.-23.4.2017. Navrhovaný příspěvek 600Kč, spacák, přezůvky s sebou, vlastní doprava.  

 V sobotu v Praze 22.4.2017 se uskuteční Národní pochod pro život a rodinu. V 10h v katedrále bude mše sv. 

celebrovaná Dominikem Dukou. Zakončení pochodu v 16h. Bližší informace ve farní vitríně.  

 V sobotu dne 22.4.2017 v 10h se v Libici nad Cidlinou uskuteční diecézní Svatovojtěšská pouť. Mši bude 

koncelebrovat J. E. Mons. Jan Vokál, sídelní biskup královehradecký.  

 Na nedělní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 9.4. 2017 se vybralo v rámci 

celodiecézní sbírky na podporu oslav 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě celkem 

5 740,- Kč. Všem dárcům děkujeme. 

 Prosíme o příspěvek do třídílné pokladničky uprostřed kostela na Sbírku Adopce na 

dálku. Celkově je potřeba vybrat 13.000,- Kč, kterou se farnost Vysoké Mýto zavázala 

přispívat na dvě děti z Indie. Díky Vašim finančním příspěvkům se podařilo nasbírat již 

9.850,- Kč. Všem dárcům děkujeme.  
 

EVANGELIUM: Jan 20,1-9   Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě 

za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a 

k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a 

nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba 

běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil 

se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon 

Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově 

hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten 

druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že 

Ježíš musí vstát z mrtvých.  
 

FARNÍ KNIHOVNA DOPORUČUJE ROZHOVORY SE ZAJÍMAVÝMI LIDMI:   

Blanka Pirnosová: Kardinál Vlk odpovídá na otázky hledajících a pochybujících 

Jiří Zajíc: Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem - Text je redigovaným přepisem magnetonového záznamu 

osobních rozhovorů z přelomu roku 1996 a 1997. 

Markéta Zahradníková, Zbiegniew Czendlik: Postel hospoda kostel – Lanškrounský farář známý jako „Zibi“ 

představuje v rozhovoru sám sebe a to, jak ho vnímá jeho okolí.  

Karel Pilík: Není trní bez růže – Rozhovor Aleše Palána s otcem Karlem Pilíkem, člověkem, který výjimečným 

způsobem dokázal v sobě spojit typické charakteristiky svého národa s univerzálním světlem charismatu jednoty. 

Marie Rút Křížková: Žít jako znamení – Rozhovor s Josefem Zvěřinou, který jako jeden z prvních podepsal Chartu 77 

a spolupracoval s disidenty. Postupně si získal důvěru pražského arcibiskupa kardinála Tomáška a stal se jeho rádcem. 

Jan Konzal: Zpověď tajného biskupa – Rozhovor s originální postavou české církve tajně vysvěceným katolickým 

biskupem J. Konzalem. Jeho neformální výpověď odkrývá jeho životní osudy a popisuje život tzv. skryté církve u nás. 

Anseln Grün, Leo Fijen: Rok kdy zemřel můj otec - Leo Fijen a Anselm Grün, televizní moderátor a známý benediktin 

jsou dnes přátelé. Nějakou dobu si dopisovali o zcela osobních zkušenostech: o loučení a umírání, o zármutku a bolesti. 

Jan Jandourek: Václav Malý – Cesta za pravdou -  Poutavý rozhovor s bývalým disidentem a nyní pražským světícím 

biskupem o jeho vlastním životě, církvi a společnosti. 

Marcela Kašpárková: Deset vyznání - Rozhovory s jedenácti českými osobnostmi z veřejného života: Eben, Lukavský, 

Potměšil, Šafránková, Fliedr, Fischerová, Forman, Filip, Haken, Tichotovi - na téma role víry v lidském životě. 

Jan Jandourek, Tomáš Halík: Ptal jsem se cest - Životopisný rozhovor je svědectvím o hledání vlastní cesty v 

duchovním životě, ve filozofii i v soudobé společnosti.  

Carlo Maria Martini, Georg Sporschill: Hovory v Jeruzalémě – Tato osobní kniha je určená především mladým 

lidem, ale i všem ostatním, jimž ještě zůstalo otevřené „ucho učedníka“. Tazatel v ní klade mnoho palčivých otázek. 

Josef Mixa: Boha neokecáš – Mons. Josef Mixa je jednou z nepřehlédnutelných kněžských osobností současnosti.  

Tomáš Špidlík: Duše poutníka – V rozhovoru s Janem Paulasem nám přibližuje svůj život od dětství v Boskovicích, 

přes studia v Holandsku, léta v Římě až po jeho jmenování kardinálem. Chybět nemůže pochopitelně ani ohlédnutí za 

inspirativním teologickým dílem otce kardinála, zaměřeným zejména na východní křesťanství. 

Aleš Palán, Jan Paulas: Bohumil Tajovský ve vzpomínkách a dokumentech - Kniha vzpomínek představuje 

želivského opata, politického vězně a jednu z nejvýznamnějších postav českého duchovního života 20. Století. 

Klára Lukavská: Rozhovory s dědečkem – Kniha jeho vnučky přibližuje poválečná Lukavského léta, která jsou 

jednoznačnou cestou za jeho životním posláním – být herec-sluha Boží, nikoliv herec-kašpar. 

Jan Schwarz: Krásný život pod psa – O velké i malé politice s poslancem Jiřím Karasem rozmlouval Jan Schwarz. 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 23.4. – 2. neděle velikonoční,  

1. čtení – Sk 2,42-47, 2. čtení – 1 Petr 1,3-9, Evangelium – Jan 20,19-31 

 

O tom, že z Ježíšova boku 

vytekla krev a voda nám 

přišel svědčit na Velký pátek 

římský voják Longin. 

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

