
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 5. dubna 2015 do 12. dubna 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 6. dubna – PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

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

ZA MANŽELE DACHOVSKÝCH, SYNA JOSEFA MANŽELE SVOBODOVY 
10:00 – mše sv. kostele v Zámrsku (PPM) 

ÚTERÝ 7. dubna – ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

STŘEDA 8. dubna – STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK)  

ZA JOSEFA KALHOUSE A MANŽELKU HEDVU 
17:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

ČTVRTEK 9. dubna – ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

09:00 – koncelebrovaná mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM ZA PANÍ ADAMÍKOVOU, 

PIKHARTOVOU, RODINY MOTYČKOVÝCH A DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 10. dubna – PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 
17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (P. Vojtěch Brož) 

ZA JOSEFA KOVÁŘE, RODIČE A SOUROZENCE 

SOBOTA 11. dubna – SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

08:00 – mše sv. v kapli na faře (P. Mannl) 

NEDĚLE 12. dubna – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 

                     07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM) 

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

ZA MANŽELE KALIBÁNOVY, LNĚNIČKOVY A RODIČE Z OBOU STRAN 

10:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. v Knířově (PJK) 

15:00 - konvalidace manželství Jozefa a Jaromíry Harvanových 
 

 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z farní knihovny knihy na téma velikonoce. 

 Od dubna již nebudou nedělní mše sv. večerní.  

 V úterý 7.4. se uskuteční od 19:30 na faře setkání ohledně organizace Noci kostelů (spolu s ekumenou). 

 Ve středu 8.4. od 19 hod pokračují s P. J. Kunertem setkání nad liturgickými texty pro následující neděli. 

 V sobotu 11.4. zveme nejen seniory na společné posezení po ranní mši sv. 

 V sobotu 11.4. se koná v Praze setkání táborových vedoucích. Informace byly zaslané mailem. Stále je 

možné se připojit. 

 V neděli 12.4. bude udělena v našich farnostech svátost nemocných. 

 Děkujeme za vaše příspěvky na Adopci na dálku pro naše indické děti: chlapce Pradeep Kumar a dívku 

Thanuja S. Pattil. Zatím se vybralo 7.800 Kč. 

 V termínu 2.7. - 16. 7. 2015 pořádáme letní dětský tábor VRANICE 2015. Pro letošní celotáborovou 

etapovou hru se budeme inspirovat knížkami Jaroslava Foglara „Pod junáckou vlajkou“ a „Devadesátka 

pokračuje“. Cena pro jedno dítě činí 2.950 Kč. Více informací a přihláška na webu farnosti. 

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 29. 3. 2015 byla 5.315 Kč 
 

Evangelium / Jan 20,1-9 1Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a 

viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. 2Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého 

Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili." 3Petr a ten druhý učedník tedy vyšli 

a zamířili ke hrobu. 4Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. 

5Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. 6Pak za ním přišel i Šimon Petr, 

vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. 7Rouška však, který byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch 

pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. 8Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel k hrobu první, 

viděl a uvěřil. 9Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. 

 

 

NEDĚLE 5. dubna – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

08:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) Musica da Chiesa  

ZA FARNOSTI 

10:00 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 

17:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JARMILU RAJMOVOU, 

PAVLA RAJMA, RODINU MORAVCOVU A RODIČE Z OBOU STRAN 

 



 

 

PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                                                                         FARNÍK BRTNÍK 

Rádi bychom vám v našich ohláškách představili i našeho farníka Brtníka. Jak se zapojuje do života 

farnosti? "Nejsem Bohem mrtvých, ale živých," říká Pán, tudíž, nechá-li se sem tam oživit Duchem 

svatým, je použitelný... Co jinak dělá? Řídí se heslem, které stojí v Písmu, „Kdo nechce pracovat, ať 

nejí!“ (2 Tes 3,10) a protože hlad mívá, tak se snaží trochu denně pracovat, aby měl den co den krapet jídla… 

Teď, když slyší, že někteří mezi námi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých 

jim nic není, takovým přikazuje a vybízí je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. 

A co dělá zajímavého mimo práci? Co zvládne, tj. jí a spí. "Probuď se spáči" je psáno v Bibli (Ef 5,14), inu, 

občas se tedy probudí a pomodlí. 

Jak a kdy začal váš život z víry? Brzy po narození a pak znovu po roce 1990. 

Kdo vás na cestě víry nejvíce ovlivnil? Nejsvětější Trojice... Po r. 1990 mne Bůh prostě šoup Panně Marii. Ona 

mne nyní vede ke Kristu. 

Máte oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Je jich mnoho. Mám rád např. proroka Izajáše: "Hospodin ti bude 

světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou. Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin 

ti bude světlem věčným. Dny tvého smutku skončily." (Iz 60, 19-20) A tak se raduji z daru spásy. A těším se 

občas do nebe? Vy také? 

Máte nějakého oblíbeného světce?  Pokladníka církve sv. Josefa. Pak mnoho dalších. 

Máte nějakou duchovní knížku nebo film, které vás oslovily? Jejich celé hafo. 

 

V příštích ohláškách vám představíme nově pokřtěnou Kamilu Annu Dlouhou.  

 

Fotogalerie z velikonoc najdete na webu farnosti. 

    Sederová večeře                                                              Křížová cesta na Velký pátek 

 

V následujících ohláškách vás budeme postupně seznamovat s těmi, kteří přijali svátost křtu: Dlouhá Kamila, 

Giňová Monika a Křivánek Jiří Ladislav. Dále s těmi, kteří přijali první svaté přijímání a svátost biřmování: 

Cibulová Andrea, Cibulová Pavlína, Křivánková Lenka, Peňáz Josef, Peňázová Soňa st., Peňázová Soňa ml., 

Prachařová Lenka, Smělá Jana a dále s těmi, kteří přijali svátost biřmování: Harvan Jozef, Smoláková 

Dominika, Vedralová Markéta, paní Antlovou Marii jsme vám již představili.   

 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Novicky skládají řeholní sliby a na oslavě se sejde velké množství 

příbuzných. Mezi nimi jsou i dva židé. Zeptá se jich matka představená: "Pánové jsou příbuzní některé z nevěst 

Kristových?" Jeden z nich odpoví: "Ne, my jsme z ženichovy strany!" 

 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ BRTNÍK: „Víš, že medvěd brtník bude přejmenován?” „Nevím, a proč?” „Protože 

je v lese tolik harampádí, že se mu bude říkat medvěd škobrtník.” 

 

 

 

 

www.katolik.vmyto.cz, rkf.vmyto@tiscali.cz,tel. 465 420 983 

 

Připravujeme se na příští neděli – 2. neděli velikonoční 

1. čtení – Sk 4,32-35; 2. čtení – 1 Jan 20,19-31; Evangelium – Jan 20,19-31 

 

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

