
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 14. května do  21. května 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 15. května – PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
                                      16:00 – Naděje (PPM) 17:30 – Penzion (PJK) 

ÚTERÝ 16. května – SVÁTEK JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČECH 

 12:30 – mše sv. v kostele ve VM (koncelebrovaná, kněží Díla Mariina) 

            17:30 – májová pobožnost s možností přijmout sv. přijímání (PPM)  

STŘEDA 17. května – STŘEDA PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

09:15 – bohoslužba v Naději (PPM) 

13:30 – bohoslužba v Nemocnici LDN Žižkova ve Vysokém Mýtě (PPM)  

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

17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK)  

             ZA ELIŠKU VOSTŘELOVU A JEJÍ RODIČE 

17:30 - mše sv. s májovou pobožností na Vraclavi (PPM) 

ČTVRTEK 18. května – ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 
     09:00 – mše sv. v kostele ve VM (koncelebrovaná, kněží z vikariátu)  

PÁTEK 19. května – PÁTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  

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

 ZA EVU A JARMILU BOROŇOVY 

SOBOTA 20. května – SOBOTA PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 16:00 – mše sv. s májovou pobožností (s nedělní platností) v Zámrsku (PPM)  

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

                                                 ZA VLADIMÍRA ČIHÁKA A ŽIVÉ A ZEMŘELÉ ČLENY RODINY ČIHÁKOVY,    

             MICHALCOVYA JANECKÝCH 

NEDĚLE 21. května – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

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

             ZA ZDEŇKA SMOLÁKA A MARII BARTHELDIOVOU 
                                10:30 - mše sv. s májovou pobožností na Vraclavi (PPM), křest Josefa Nováka 

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

                          17:30 – májová pobožnost (PPM)  
                        

 Blahopřejeme P. Jiřímu Mannlovi k jeho 97. narozeninám, které oslaví 21.5.2017.  

 Příští neděli 21.5. bude dětská mše sv. Hrát a zpívat bude Sboreček.  

 Další možnost vypůjčit si knihy z farní knihovny budete mít až 28.5. Knihy můžete vracet v zákristii nebo ve farní 

kanceláři. 

 V pátek 9.6.2017 se bude konat Noc kostelů. Zájemci o pomoc s hlídáním objektů – hlaste se prosím u Marie Severové. 

Již se vás do hlídek zapojilo 42. Ještě potřebujeme do chrámu sv. Vavřince: 2 lidé ke vchodu, 5 lidí na hlídání výstavy, 2 

lidé do presbytáře, 8 lidí do věží a ke zvonům a do kostela Nejsvětější Trojice: 5 lidí. Děkujeme za pomoc. Program 

najdete na webu farnosti a ve vitrínce. 

 Další příprava dětí na 1. sv. přijímání proběhne v pátek 19.5. po mši sv. na faře. 

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 17.5. na paní Markovou, tel. 721 109 647.  

 Ve středu po mši sv. 17.5. bude následovat na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.  

 Ve čtvrtek 25.5. se bude konat po mši sv. v 18:45 setkání pastorační rady. Setkání je otevřené pro všechny. 

 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. Zájemci, hlaste se P. Mistrovi. 

 Srdečně Vás zveme na Oslavy 25. výročí diecézní katolické charity Hradec Králové, které se uskuteční  v pátek 

2.6.2017 od 10h (slavnostní mše sv. celebrovaná biskupem J. Vokálem + sváteční oběd) v Neratově v Orlických horách. 

Od 14h: koncert písničkáře Pavla Helana v poutním kostele. Prosíme o potvrzení účasti na tel. 495 063 135 nebo na e-

mail: dchhk@hk.caritas.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 57 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 10 dospělých + 18 dětí.  

NEDĚLE 14. května – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Den matek) 

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

ZA RODINU HALASOVU, JUŘENČÁKOVU, ČERNOU,  ZA   

KOŘENY VŠECH RODŮ A ZA MANŽELE KUBÁNKOVY 

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

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

 17:30 – májová pobožnost (PPM)  

 



 Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto určené na kněžský seminář ze dne 6. a 7.5.2017 se vybralo celkem  

5 100,- Kč. Všem dárcům děkujeme. 
 

EVANGELIUM: Jan 14,1-12  Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne.  

V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu  

a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“  

Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. 

Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ 

Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? 

Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: ‘Ukaž nám Otce’? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která  

k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec 

ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které 

já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.“  
 

Dne 11.5.2017 se konal v našem kostele v rámci festivalu Pardubické hudební jaro koncert Dagmar Peckové. Společně s ní 

vystoupil také komorní soubor Barocco sempre giovane a na varhany hrál jeden z nejúspěšnějších varhaníků mladé 

generace Pavel Svoboda. Koncert navštívilo 650 posluchačů. Na programu nechyběly známé církevní skladby, dále Biblické 

písně od A. Dvořáka nebo skladby od A. Vivadliho. Organizátorům festivalu se náš kostel velmi líbí a již začínají chystat, 

s jakou hudební hvězdou nás potěší v příštím roce… 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V předvečer výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě navštívila 

naší farnost kopie sochy Panny Marie Fatimské. Děkujeme 

dětem Terezce, Natálce, Jindrovi a Nelince za připomínku 1. 

zjevení Panny Marie ve Fatimě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ FARÁŘ: Dva faráři si povídají: „Mně jsou ze všech sportovců nejsympatičtější cyklisti.“ 

„Proč?“ „Protože se starají o svoje duše.“ 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 21.5. – 6. neděle velikonoční  

1. čtení – Sk 8,5-8.14-17, 2. čtení – 1 Petr 3,15-18, Evangelium - Jan 14,15-21 

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

