
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 21. dubna do 28. dubna 2019 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 22. DUBNA 2019 – PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

 07:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROSLAVA A RŮŽENU BLAJDOVY 

 09:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

ÚTERÝ 23. DUBNA 2019 – ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

 14:30 – mše sv. při pohřbu paní Marie Severové v kostele na Knířově (PPM)  

STŘEDA 24. DUBNA 2019 – STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM  

 16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře ve VM, společné modlitby (pí Loskotová)  

 17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)    

ČTVRTEK 25. DUBNA 2019 – ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
 10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM)         13:30 – bohoslužba slova v LDN Hradecká (PPM) 

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

                                  ZA EMILA VÁCLAVA HAVELKU Z BOHDALOVA  

PÁTEK 26. DUBNA 2019 – PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   
  17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)    

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

SOBOTA 27. DUBNA 2019 – SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
 16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PJK) 

 17:30 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře ve VM (PPM) 

  ZA DUŠE ZEMŘELÝCH DÁRCŮ MEŠNÍCH FUNDACÍ 

NEDĚLE 28. DUBNA 2019 – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 

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

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM se křtem Ludmily Zelenkové (PPM), hraje Good Work  

                                  ZA NAŠE PASTÝŘE A ZA NOVÁ DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ 
 10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)     

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  
 St 24.4., chrám sv. Vavřince, 19:00: koncert v rámci Pardubického hudebního jara – Gabriela Beňáčková 

(soprán) a Lubomír Brabec (kytara). Koncert je pořádán ve spolupráci s městem Vysoké Mýto. 

 So 27.4., chrám sv. Vavřince, 18:30: Koncert pop gospelové skupiny GOOD WORK. V neděli 28.4. v 9:00 bude 

kapela Good work hudebně doprovázet mši sv. ve Vysokém Mýtě. 

 O neděli Božího milosrdenství, tj. 28.4., se bude ve všech farnostech udělovat svátost pomazání nemocných.  

 Pá 10.5., fara VM 18:15: Biblická hodina 

 29.6.-13.7.: Letní dětský tábor Vranice 2019 -   při celotáborové etapové hře se vydáme na Cestu kolem světa za 

80 dní dle románu Julese Verna. Cena pro jedno dítě: 3.200 Kč. Přihláška k dispozici na stolku v kostele a na webu. 

 14.-20.7.: Letní rodinný pobyt Vranice 2019 aneb prázdniny s malým oslíkem - Cena 1.600 Kč/dítě 3-15 let, 

2.100 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. Přihláška k dispozici na stolku v kostele a na webu farnosti. 

 Při sobotní a nedělní sbírce určené na pastoračním aktivitám v diecézi se ve farnosti Vysoké Mýto (ve dnech 13. – 

14.4.2019) vybralo celkem 6.662,- Kč. Všem dárcům děkujeme! Při sbírce na pojištění kostelů a dalších církevních 

budov se ve dnech 23. a 24.3. vybrala v jednotlivých farnostech následující částka: farnost VM 6.279,- Kč, farnost 

Vraclav 911,- Kč, farnost Slatina 620,- Kč, farnost Zámrsk 760,-Kč, farnost Knířov 550,- Kč. 
 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:  

 Pá 26.4. (17:00 – 22:00) – So 27.4. (7:30-17:00), M-klub, VM: Národní konference Aglow  na téma Duchovní boj 

začíná v naší mysli (semináře Generační křižovatky, Změna myšlení, Děti dneška, Přímluvná modlitba).  

 Pá 26.4., Husův sbor VM, 20:00: Filmový večer – film Paterson. Více viz leták ve farní vitríně. 

 So 27.4., Praha: Národní pochod pro život a rodinu (Program: 10:30 v katedrále pontifikální mše sv., 14:00 – 

pochod centrem Prahy na Václavské náměstí, 16:00 zakončení u sochy sv. Václava). Více viz leták.  

 So 27.4., 10:00 pontifikální koncelebrovaná mše sv., Libice nad Cidlinou: diecézní Svatovojtěšská pouť. Hlavní 

celebrant a kazatel J. E. Mons. Jan Vokál, sídelní biskup královéhradecký. Více viz leták. 

 Ne 28.4.: Evangelický sbor VM nabízí volná místa na zájezd do Olomouce: procházka s historičkou, návštěva 

tamního evangelického sboru, bohoslužba a Aridiecézní muzeum. Cena 150 Kč. Více info: Ladislav Havelka. 

 Ne 28.4.2019: Svátek Božího milosrdenství – program ve Slavonicích u Nového Města na Moravě a pěší pouť. Viz 

plakáty ve farní vitríně.  
 

NEDĚLE 21. DUBNA 2019 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

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

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

   ZA NAŠE FARNOSTI S PROSBOU ZA UPEVNĚNÍ VÍRY 
 10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)     

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

 



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. 
 

PŘEJEME POŽEHNANÝ OKTÁV ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  

A DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA PŘÍPRAVĚ VELIKONOC! 
 

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ JE PŘÍLEŽITOSTÍ VYSTAVIT SE PROUDU BOŽÍ MILOSTI 

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle 

Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje. Již v historii byla tato neděle 

spojována s evangeliem o ustanovení svátosti smíření „Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je 

neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (J 20,23). Právě v této svátosti se nejvíce odráží Boží milosrdenství, projev Boží 

lásky k člověku. „Milosrdenství je skutečně jádrem evangelního poselství, je to vlastní jméno Boha, jeho tvář, kterou 

zjevil ve Starém zákoně a plně v Ježíši Kristu, vtělená Láska stvořitele a vykupitele.“ Tuto neděli se bude při mši svaté ve 

všech našich farnostech udělovat hromadně svátost nemocných. Přijmout ji má každý křesťan, který "nebezpečně 

chřadne nemocí nebo stářím". Pro posouzení, zda jde o vážné onemocnění, stačí rozumně odůvodněné mínění bez 

zbytečné úzkostlivosti. Při déle trvající nemoci, kdy se stav zhorší, může se svátost udělit znovu, může být udělena i před 

nebezpečnou operací. Starší lidé, kteří slábnou věkem, ji mohou přijmout, i když netrpí zjevnou nemocí 

 

 

                 
 

 

 

                 
 

                
 

 

  
Připravujeme se na příští neděli (28.4.2019):  2. neděle velikonoční , 1. čtení: 

Sk 5,12-16, 2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19, Evangelium: Jan 20,19-31 

Blahopřejeme P. Pavlovi Mistrovi k jeho narozeninám a P. Jiřímu Mannlovi, věrnému účastníkovi 

velikonočních obřadů, k svátku. Vyprošujeme jim Boží pomoc a požehnáni.  

Odkazy na FOTOGALERIE z Květné neděle a Zeleného čtvrtka najdete na webu 

naší farnosti, fotila Eliška Blajdová. Ostatní momentky a krátká videa (nejen) 

z velikonočních obřadů můžete sledovat na Instagramu farnosti (odkaz najdete i na 

našem webu):  https://www.instagram.com/katolik.vmyto/ 

 

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

 tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 
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