
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 20. května do 27. května 2018 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 21. KVĚTNA – PONDĚLÍ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                     17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)  

ÚTERÝ 22. KVĚTNA - ÚTERÝ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
                    08:00 - mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince (PPM) 

STŘEDA 23. KVĚTNA – STŘEDA 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

         16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince (PPM), společné modlitby (pí Loskotová)  

                   17:30 - mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince (PJK) ZA MARII VONDRÁČKOVOU,   

                              MANŽELA, SYNA JANA A JOSEFA, CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI 

 17:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)   

ČTVRTEK 24. KVĚTNA – SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE 

      17:30 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (PPM) 

                                  ZA MARII ANTLOVOU, RODIČE Z OBOU STRAN, CELÉ RODY A ZA DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 25. KVĚTNA – PÁTEK 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

                   17:00 – 23:00 – NOC KOSTELŮ 

                   20:00 – mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice (PPM)  

                                 ZA MĚSTO VYSOKÉ MÝTO A ZA PETRA BRANDLA A JEHO RODINU                            

SOBOTA 26. KVĚTNA – PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE 
                     13:30 – křest Michala Jana Čulena v kostele na Knířově 

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

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

                                 (Bc.Th. Jan Pitřinec s požehnáním téměř novokněžským)  

NEDĚLE 27. KVĚTNA – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

 09:00 – mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice (PPM) ZA FARNOSTI 

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

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

 Neděle 20.5., po dětské mši sv. cca v 10:00, od chrámu sv. Vavřince: zveme opět všechny děti, aby si zahrály 

finskou venkovní hru Mölkky. 

 Pondělí 21.5.,16:00, fara: příprava dětí k 1. sv. přijímání. 

 Středa 23.5., fara ve VM: bude opět setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem 

 Neděle 27.5., 17:00, chrám sv. Vavřince:  Slavnostní koncert Chrámového orchestru Vysoké Mýto, diriguje  

p. Ladislav Kulla. Na koncertě zazní jedno z vrcholných Schubertových děl Nedokončená symfonie h moll a další 

skladby. Vstupné dobrovolné. 

 Středa 30.5., příležitost ke svátosti smíření v chrámu sv. Vavřince v 16,30. Zpovídat bude P. Jan Kunert. 

 Pátek 1.6., chrám sv. Vavřince, od 20h: Nikodémova noc 

 Úterý  5.6., 17:30, chrám sv. Vavřince: mše sv. s biskupem Václavem Malým. Poté se přemístíme do sálu ZUŠ, 

kde bude v 18:30 přednáška na téma Nové podněty v dokumentech papeže Františka. 
 

DALŠÍ NABÍDKA A INFORMACE: 

 S nabídkou  květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 23.5. na paní Teplou (tel. 737 414 197). 

 Příležitost ke svátosti smíření: všední den: 20 min před mší sv., Ne + 1. Pá v měsíci: 30 min před mší sv., 

kromě nedělí, kdy je mše sv. ve Slatině. 

 So 2.6., Litomyšl, 9:30 – farní zahrada – 16:00: diecézní setkání ministrantů. Případní zájemci se hlaste  

u P. Pavla Mistra (728185336). 

 So 30.6. – So 14.7.: Letní dětský tábor Vranice – při celotáborové etapové hře se vydáme do tajuplné Říše 

mytologie, která se ocitla v náhlém ohrožení. Cena pro jedno dítě: 3100,- Kč. Již je přihlášeno 64 dětí. 

 So 14.7. – Pá 20.7.: Letní rodinný pobyt Vranice 2018 aneb prázdniny s malým oslíkem. Cena za 6-denní 

pobyt 1370,- Kč/dítě 3-15 let, 1790 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. Již je přihlášeno 10 dospělých a 18 dětí. 

 Sbírka při sobotní 12.5. a nedělní mši sv. 13.5. ve farnosti Vysoké Mýto: je ve výši 5.902,- Kč. Děkujeme. 
 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:  

 Oblastní  charita Ústí nad Orlicí hledá Všeobecnou zdravotní sestru. Kontaktní tel: 734 435 388. 

 So 26.5., farnost Radhošť: pozvánka na Pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí. Program: odjezd 

busem mezi 7:00–8:00, 10:00 - mše sv. za rodiny (arcibiskup Mons. Jan Graubner), návštěva zámku a míst 

spjatých se sv. Zdislavou, návrat kolem 20:00h. Cena za dopravu cca 400,- Kč. Nástupní místo do autobusu dle 

dohody. Kontakt: Karel Kouřil, tel. 777 843 434, e-mail: karel.kouril@gmail.com Plakát viz ve farní vitríně. 

NEDĚLE 20. KVĚTNA – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

 09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

                             ZA NOVĚ POKŘTĚNÉ A JEJICH BLÍZKÉ 
            10:30 - mše sv. s májovou pobožností v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

 17:00 – Svatodušní ekumenická bohoslužba v Zámrsku 



 Pátek 8.6., od 17h, Sloupnice: Vikariát Ústí nad Orlicí Vás zve na Večer mladých s vesmírným hostem. 

Program viz. leták ve farní vitríně. 
 
 

EVANGELIUM: JAN 15,26-27; 16,12-15  Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, 

Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. 

Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. 

On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého 

vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ 

 

PROGRAM NOCI KOSTELŮ VE VYSOKÉM MÝTĚ A NA VRACLAVI 

*společná hra "Pátrání po ztraceném obraze“ 

Letos si připomínáme 350. výročí narození významného barokního malíře Petra Brandla. Jeho obrazy vás budou 

provázet celým večerem. Začít můžete např. v kostele sv. Vavřince, kde se nachází jeden z jeho největších 

podepsaných obrazů - „Nanebevzetí Panny Marie“. Dokonce se budete moci stát jeho spolutvůrci...  

Hra bude jako každý rok spojovat všechny kostely a modlitebny Vysokého Mýta. Průkazku s mapkou si vyzvednete 

v jakémkoliv kostele či sboru. V každém objektu splníte úkol a získáte samolepku s indicií, která je důležitá 

k nalezení ztraceného obrazu. Za jeho nalezení jsou pro vás připraveny odměny, které si budete moci vyzvednout u 

vchodu do kostela sv. Vavřince. 

*Chrám sv. Vavřince 17:00-23:00 

celý večer:  výstava části reprodukcí obrazů Petra Brandla 

17:00-17:40  společné zahájení Noci kostelů, scénka ze života Petra Brandla v podání ekumeny 

                          hudební vystoupení dětí ZUŠ 

 pozdravení starosty města Františka Jiraského, 

 vernisáž výstavy obrazů Jaroslava Korbela 

17:45-20:00  zpřístupnění obou věží s novým i historickým zvonem, výstava obrazů z tvorby Jaroslava 

Korbela, návštěva kůru 

17:45-21:30  výtvarná dílna pro děti „Malujeme s malířem“ – společné vytváření kopie obrazu „Nanebevzetí 

Panny Marie“ od Petra Brandla s Filipem Dvorským 

  „Staň se malířem“ - malování obrázků na destičky 

18:00-18:30 „Pár slov k Petru Brandlovi“ (David Vích) 

22:30-22:55  Svatovavřinecké vytrubování – koncert na varhany a dechové nástroje 

*Kostel Nejsvětější Trojice 19:00-22:30 

celý večer: kostel nasvícen svíčkami, prostor ke ztišení a modlitbě, vystavená NS, meditační hudba 

19:00-19:30 Koncert Sborečku  

20:00-21:00 mše sv. za P. Brandla a jeho rodinu, vystavení Nejsvětější svátosti 

22:15-22:20 slavnostní zakončení 

*Vinárna U Brandlů (Försterova 161) 23:00-0:30 

povídání při sklence vína ve farním sklípku, společné ukončení Noci kostelů 

*Husův sbor 18:00-22:00 

Celý večer: výstava fotografií Čestmíra Karpíška „Tajemství starého dřeva“, prohlídka sboru, bramboráky, pivo 

20:30-21:15 Kytarový koncert Markéty Vedralové a hostů 

*Sbor Českobratrské církve evangelické 18:00-22:00 

Celý večer: prohlídka kostela, výstava Křížové cesty od Filipa Dvorského, promítání fotografií ke stému výročí 

evangelické církve (ČCE) ve sborovém sále 

*Sborový dům Církve bratrské 18:00-22:00 

Celý večer: zajištěn i program pro děti: malování pod vedením zkušeného učitele, skákací hrad, občerstvení a 

grilování pro malé i velké, možnost prohlídky celé budovy  

18:15-18:45  Beseda s Danielem Hejzlarem o křesťanské humanitární pomoci. Bihár - nejchudší část Indie - 

povídání o stavbě křesťanské školy a internátu v hinduistickém prostředí. 

19:00-19:30  Křesťanské písně a chvály 

19:30-20:00  Beseda s Danielem Hejzlarem (2. část). Škola na hranicích Konga a Ugandy - vzděláním proti 

migraci. 

20:15-21:00  Křesťanské písně a chvály 

*Bratrská jednota Baptistů Vysoké Mýto – Lavina 18:00-22:00 

Celý večer: komentovaná prohlídka, posezení u kávy čaje a palačinek, rukodělné aktivity 

*Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Vraclavi 18:00-20:00 

Celý večer:  prohlídka farního kostela včetně přístupu do sakristie, přednes historie chrámu, každou půlhodinu 

organizovaný výstup na zvonici s výhledem na Vraclav a okolí, ochutnávka mešních vín v sakristii 

18:30-19:30 koncert mladých vraclavských hudebníků  

REALIZOVÁNO S POMOCÍ DOTACE MĚSTA VYSOKÉHO MÝTA. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Rozzuřený mužský hlas telefonuje do hydrometerologického ústavu :  

Vy amatéři, už dva dny vynáším ze sklepa to vaše polooblačno… 
 

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

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 

Připravujeme se na příští neděli (27.5.) Slavnost Nejsvětější Trojice:  

1. čtení – Dt 4,32-34.39-40, 2. čtení – Řím 8,14-17, Evangelium – Mt 28,16-20 
 

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

