
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 23. dubna do 30. dubna 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 24. dubna – PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 
                      11:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince při pohřbu paní Mileny Kalhousové – Hudové (PPM) 

 16:00 - mše sv. v Naději (PPM)  17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK)  

ÚTERÝ 25. dubna – SVÁTEK SV. MARKA, EVANGELISTY 

 07:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl) – ev. bohoslužba slova s Evou Loskotovou 

STŘEDA 26. dubna – STŘEDA PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  

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 BOŽENU MACÁKOVU, MANŽELA A CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI 

 17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

ČTVRTEK 27. dubna – ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 
     08:00 – mše sv. kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA VÁCLAVA VÁVRU, CELÝ ROD, RODINU 

MAREŠOVU, KOPECKÝCH A DUŠE V OČISTCI 

 10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

PÁTEK 28. dubna – PAMÁTKA SV. GIANNI BERETTI MOLLA, PATRONKY MATEK, LÉKAŘEK A 

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

                                                 ZA JANA NÁDVORNÍKA, FRANTIŠKA SCHEJBALA A MANŽELKU EMILII 

SOBOTA 29. dubna – SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE, PATRONKY EVROPY 
 15:00 – křest Sofije Sazonové v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK) 

 16:00 – mše sv. s nedělní platností v Zámrsku (PJK)  

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

NEDĚLE 30. dubna – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

              ZA JAROSLAVA SEVERU, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

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

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

 Až do září bude probíhat rekonstrukce Vaňorného náměstí. Prosím, respektujte prosím příchod do kostela pouze 

zadním vchodem a ne přes zákristii. Děkujeme.  

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

 Farní knihovna se díky darům ze dvou dědictví rozšířila o cca 130 titulů, především klasické literatury. Dnes bychom vám 

rádi nabídky především knihy z edice Knihovna lidové literatury, dále knihy Hany Pinknerové, která včera navštívila 

naše město, a vzhledem k dnešnímu svátku knihy na téma milosrdenství.  

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 26.4. na paní Smolákovou, tel. 606 690 687.  

 Ve středu po mši sv. 26.4. bude následovat na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.  

 Příležitost ke svátosti smíření bude ve středu 26.4. od 16:30 v kostele sv. Vavřince. Zpovídat bude P. J. Kunert.  

 Změna ohledně časové délky farní Pouti na jižní Moravu za Tím, který dal víno pro radost lidskému srdci: zvolili 

jsme dle zájmu účastníků nakonec jednodenní variantu. Odjezd v sobotu dne 29.4.2017 v 6:00h, návrat v neděli 

30.4.2017 v 01:00h ráno. Na faře ve Vysokém Mýtě je ev. možnost přespání. Na programu: Rajhrad – benediktýnský 

klášter z 11. st.,  Mikulov – Mikulovská přehlídka vín, setkání souborů pod Taneční horou, košt vína v Klentnici, pěší 

pouť z Klentnice přes Sirotčí hrad vinařskou stezkou především vinicemi (max. 9 km), ale bude možno se přemístit i 

autobusem., Valtice – vinařská naučná stezka Valtice (5km – možný přejezd autobusem, ev. možnost navštívit Muzeum 

železné opony), Valtické podzemí - posezení s cimbálovkou (775 391 600 nebo 728 185 336).  

 Nová pastorační rada se sejde ve čtvrtek 4.5.2017 v 18:30h po mši sv. na faře ve Vysokém Mýtě. Jednání bude veřejné. 

Prosím, podávejte své návrhy k jednání členům pastorační rady do čtvrtka 27.4.2017. 

 V pátek 5.5.2017 proběhne další Nikodémova noc a to od 20:00h do 22:00h Během večera budete mít možnost přijít do 

kostela sv. Vavřince, který bude ponořen do tmy a ticha, osvětlen pouze svíčkami. Budete se moct setkat s Ježíšem 

v Nejsvětější Svátosti při adoraci či si osobně pohovořit s knězem, případně využít příležitost ke svátosti smíření. 

Zpovídat bude P. Pavel Mistr a další zpovědník bude upřesněn. 

 Dne 27.5. 2017 se uskuteční v Dobrušce Diecézní setkání ministrantů. Motto tohoho setkání je „Jsem služebnice Páně“. 

Program: 9:30h – sraz ministrantů u Bílé věže kostela sv. Václava, 10:00 – 12:00 – putování po stanovištích, v 15:00h 

bude mše sv. s otcem biskupem Janem Vokálem.  

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

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

 



 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 41 dětí. 

 Zveme Vás na 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 1.140 

Kč/ dítě 3-15 let, 1490 Kč/ od 15 let, děti do 3 let zdarma. Přihlášeno je již 8 dospělých + 15 dětí.  

 Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 15. a 16.4. 2017 se vybralo celkem  12 322,- Kč. Všem 

dárcům děkujeme. Sbírka Adopce na dálku: celkově se cca za 2 měsíce podařilo nasbírat 13.000,- Kč – Abin Babu (12 

let) a Thanuja S. Pattil (13 let).  
 

EVANGELIUM: Jan 20,19-31  Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli 

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

zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl 

jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ 

Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš při-šel. Ostatní 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.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, 

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

do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě 

uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných 

zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou 

abyste měli život v jeho jménu.  
 

FARNÍ KNIHOVNY DOPORUČUJE KNIHY Z EDICE KNIHOVNA LIDOVÉ ČETBY: 

V edici Klíč = Knihovna lidové četby vycházela úspěšná díla české a slovenské prózy 20. století. 

K. J. Beneš: Uloupený život – Světově proslulý román českého autora s motivem dvojníků se odehrává v předvečer 1. 

světové války v Praze, Vídni a ve francouzských přímořských lázních.  

Nina Bonhardová: Tanec rabů – Ústřední postavou historického románu je Jakub Krčín z Jelčan. 

Jaromíra Kolárová: Naděje má hluboké dno – Příběh prosté ženy, která v nemocnici vzpomíná na své mládí a hodnotí 

celý svůj život. Vážné onemocnění donutí hrdinku přemýšlet o životě, hodnotit jednání své i svých blízkých. 

František Kožík: Neklidné babí léto – Životní příběh malířky Zdenky Braunerové. 

Miloš V. Kratochvíl: Osamělý rváč – Román přibližuje životní příběh císařského maršála z doby Rudolfa II. V pestrém 

rámci doby sledujeme klikatou cestu silného jedince od narození až k smrti. 

Jan Morávek: Plavci na Sázavě – Román vypráví o plavecké osadě na toku řeky Sázavy a osudech jejích obyvatel.  

Vladimír Neff: Královny nemají nohy – Příběh šlechtice Petra Kukaně z Kukaně je vyprávěn od jeho početí a zasazen do 

konkrétních historických reálií rudolfinské doby plné alchymistů, čarodějek a králů. 

Josef Nesvadba: Tajná zpráva z Prahy – Vědeckofantastický příběh a neskutečný cestopis rozvíjí dramatickou zápletku 

kolem vynálezu zhoubnějšího než atomová bomba a provází čtenáře labyrintem šedesátých let na Západě. 

A. C. Nor: Tvář plná světla – Příběh odehrávající se na pozadí života slezské vesnice a napsaný co do dialogů ve slezském 

nářečí. Vypráví o dvou bratrech, kteří milují hezkou, citově založenou venkovskou dívku. 

Ivan Olbracht: Podivné přátelství herce Jesenia – Stavebně složité dílo účtuje ze "zlým samotářstvím" a je budováno 

kontrastními životními postoji dvou herců, anarchisty a světoběžníka Jana veselého, a ukázněného Jiřího Jesenia. 

Františka Pecháčková: Věrnost – Román se odehrává v prostředí moravsko - slovenských Kopanic na úpatí Bílých karpat. 

Jedná se o baladický příběh lásky mladičké služky Magdalienky ke gazdovu synu Jurovi. 

Alexej Pludek: Faraónův písař – Román přibližuje dějiny starověkého Egypta v době jeho vrcholu. 

Zdeněk Pluhař: V šest večer v Astorii – Román vypráví o středoškolském profesorovi, který dovedl za okupace své 

studenty k maturitě, a po válce dál sleduje jejich životní cesty. 

Bohumil Říha: Přede mnou poklekni – První díl trilogie (Přede mnou poklekni, Čekání na krále, A zbyl jen meč) z období 

prvních let vlády Jiřího z Poděbrad. Román z období prvních let vlády Jiřího z Poděbrad. 

Bohumil Říha: Učitel Viktor Pelc – Román situovaný do let 1945–48 vypráví příběh zrání mladého učitele. 

Josef Sekera: Pán žernovů – Starosvětsky laděná kronika venkovských rodů a postav, bytostně zakořeněných ve svém 

kraji. Děj se odehrává na vesnici pod Železnými horami a na Čáslavsku na sklonku 19. století. 

Valja Stýblová: Skalpel, prosím – Román s prvky žánru psychologického a společenského, ve kterém zasloužilá umělkyně, 

profesorka neurochirurgie přibližuje nemocniční prostředí. 
 

KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKU I ZA DEŠTĚ: „Ale příteli, proč bys chodil tak pozdě domů. A ještě v takovém 

lijáku. Vyspíš se u nás.“ Přítel se objevil po dvou hodinách, promoklý na kůži. „Kde jsi byl, člověče? Všude jsme tě hledali.“ 

„Ale, skočil jsem si domů pro pyžamo…“ 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ OTEC: Jeden otec rozvažuje, do kterého semináře dá syna, který se chce stát knězem. Požádá o 

radu jezuitu. Otec mu řekne: „Když pošlete syna do diecézního semináře, bude muset studovat 6 let. Když ho pošlete 

k františkánům, bude to 7 let. Když ho dáte k dominikánům, bude to 8 let. Když ho dáte k nám, bude to 12 let. “A otec na to: 

„Dobře, dám ho k jezuitům. Víte, chápe trochu pomalu…“ 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 30.4. – 3. neděle velikonoční  

1. čtení – Sk 2,14.22b-33, 2. čtení – 1 Petr 1,17-21, Evangelium – Lk 24,13-35 

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

