
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 7. května do  14. května 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 8. května – PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  
                                      17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

ÚTERÝ 9. května – Ú TERÝ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

STŘEDA 10. května – STŘEDA PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

11:00 – mše sv. při pohřbu paní Květy Gabrielové v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

13:30 – svátost smíření v Ledaxu 14:00 – mše sv. v Ledaxu 

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 JAROSLAVA SYROVÉHO A RODIČE Z OBOU STRAN 

ČTVRTEK 11. května – ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 
     08:00 – mše sv. s májovou pobožností v kapli na faře ve VM (PPM)  

PÁTEK 12. května – PÁTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ  

16:45 - Fatimská pobožnost – s putovní sochou Panny Marie Fatimské v kostele sv. Vavřince 

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

 ZA ZEMŘELOU RODINU VELECKOU, ZA ANTONÍNA ŽMOLÍKA A ZEMŘELÉ, NA  

KTERÉ NIKDO NEPAMATUJE 

SOBOTA 13. května – SOBOTA PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 10:30 – křest Davida Szamka v kostele sv. Vavřince (PPM) 

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

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

                                                 ZA VLADIMÍRA VÍŠKA A RODIČE 

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

08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZARODINU HALASOVU, JUŘENČÁKOVU, 

ČERNOU A VŠECH RODŮ A MANŽELÉ KUBANKOVY 
                                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)  
                        

 Dnes v neděli 7.5. bude do 12:00 v kostele Výstav Nejsvětější svátosti, budeme se přimlouvat za nová kněžská a řeholní 

povolání. Dnes neděli 7.5.  proběhla také ve farnostech sbírka určená na kněžský seminář. 

 Dnes si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny na faře. Další možnost vypůjčit si knihy v kostele budete mít až 28.5.  

 Zveme Vás na setkání Aglow, které pořádají ženy z místních církví v úterý 9.5. v 18:30h ve sborovém domě Bratrské 

jednoty baptistů. Hostem bude známá teoložka Kateřina Lachmanová. Téma setkání: Kotva naděje.  

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

 Na první sv. přijímání se začalo připravovat celkem 9 dětí. Další příprava proběhne po mši sv. na faře 13.5. po mši sv. 

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 10.5. na paní Markovou, tel. 721 109 647.  

 Ve středu po mši sv. 10.5. bude následovat na faře setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem.  

 V rámci 39. ročníku mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro vystoupí 11.5. v 18.00 v  kostele sv. Vavřince 

ve Vysokém Mýtě naše přední operní pěvkyně Dagmar Pecková. Společně s ní účinkují Barocco sempre giovane/Pavel 

Svoboda – varhany. Vstupenky jsou v předprodeji v Turistickém informačním centru. 

 Dne 11.5. se bude konat v 18:00 v Zámeckém pivovaru v Litomyšli Talk show Zbigniewa Czendlika římskokatolického 

kněze polské národnosti působící v Lanškrouně na jeho novou knihu Postel Hospoda Kostel. Vstupné 250,- Kč. 

 V pátek 12.5. navštíví naši farnost socha Panny Marie Fatimské. Společný program s modlitbami začne v 16:45. 

 Pravidelná mše sv. ve Slatině příští týden nebude. Další mše sv. bude až 4. neděli v měsíci. 

 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 54 dětí.  

NEDĚLE 7. května – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

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

 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) 

 



 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 + 17 dětí.  

 Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 6. a 7.5. 2017 se vybralo celkem  3.346,- Kč.  
 

EVANGELIUM: Jan 10,1-10  Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam 

jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce 

jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím 

však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, 

co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede 

mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet 

i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho 

měly v hojnosti.“  
 

Z JEDNÁNÍ NOVÉ PASTORAČNÍ RADY (PR) DNE 4.5.2017: 

Poté, co se zhodnotili farní akce proběhlé v tomto roce, proběhla diskuze nad rozdělením kompetencí a úkolů nové PR a 

proběhly VOLBY. Místopředsedou PR byl zvolen Petr Smolák, který se stal zároveň zástupcem PR v radě ekonomické, 

sekretářem PR byla zvolena Radka Terezie Blajdová. Byl představen pastorační plán farnosti a diecéze na 2017.  

Dále byl představen program NOCI KOSTELŮ, která proběhne v pátek 9.6.2017 (na samostatném listě). Od města VM jsme 

obdrželi dotaci 12.000 Kč. Zodpovědnými osobami na NK za kostel Nejsvětější Trojice budou Marie Motyčková a Petr 

Smolák, za vinárnu U Zachea Edita Lipavská, za chrám sv. Vavřince zatím nezabezpečeno. Nově se k Noci kostelů připojí i 

kostel Nanebevzetí Panny Marie na Vraclavi, zodpovědnou osobou je Ladislav Novák. Radka Blajdová, která NK koordinuje, 

zajišťuje také hlídky při NK, pomoc nabídla M. Severová, která zajistí také hlídání výstavy v sobotu 10.6. a neděli 11.6. při 

mších sv.  

Byly stanoveny termíny dětských mší sv.: 21.5.2017, 4.6.2017; 24.9.2017, 22.10.2017, 19.11.2017, 17.12.2017. Hudba při 

bohoslužbách je zajištěna následovně: pan Ladislav Kulla 2x měsíčně, Sboreček 1x měsíčně, p. Růžička 1x měsíčně 

Od Pardubického kraje jsme dostali dotaci 10.000 Kč na vystoupení scénické kantáty Hodinky Petra Jiříčka z Litomyšle. 

Přibližné náklady jsou cca 15.000 Kč. Zatím manažérka Litomyšlské hudební společnosti termín nepotvrdila, protože má 

obavy, že se soubor na podzim nesejde. O termínu budeme znovu vyjednávat, případně zajistíme jiný koncert. Dále proběhne 

v rámci Festivalu pardubické jaro dne 11.5.2017 koncert Dagmar Peckové, pořadatel je informovaný o probíhajícím 

staveništi kolem kostela. A dne 30.6.2017 se bude konat v amfiteátru M-klubu koncert Světélka s Idou Kellerovou.  

Ve dnech 24.-27.8.2017 se uskuteční farní pouť do partnerského města Spišská Beľá, na kterou jsme od města obdrželi 

dotaci 10.000 Kč. 

Proběhla diskuze nad ÚPRAVOU ZÁKRISTIE, ve které bude zřízeno WC a úklidová komora. Byl představen návrh pana 

Matury. Nabídka vodoinstalace v zákristii od p. Štorka je naceněna na 37.912 Kč. Jednání navštívil truhlář pan Vostřel a 

představil kalkulaci truhlářských prací: cena materiálu z dubového řeziva 57.700 Kč, práce cca 54.700-70.000 Kč. 

Rekonstrukce by mohl realizovat v letních měsících, připraví kresbu návrhu. Dále se diskutovalo nad tím, zda zavést teplovod 

do zákristie, a ve všední dny v zimě event. slavit mše sv. v upraveném prostoru zákristie. 

Diskutovalo se nad možností nové informační nástěnky před kostelem (s ohláškami, info o kostele, aktuálním dění ve 

farnosti) a event. novou tabulí na plakáty před farou.  

Další jedná PR se bude konat ve čtvrtek 25.5.2017 v 18:45. 
 

Z farní pouti na Jižní Moravu (celá fotogalerie je na webu farnosti) 
 

Rajhrad – před opatským chrámem sv. Petra a Pavla Na sv. Kopečku nad Mikulovem 
 

 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ UČITEL: „Co poskytuje ovce lidem?“ „Vlnu.“ „Dobře. A co se z vlny vyrábí? Nevíš? Pomohu ti 

– z čeho máš sukni?“ „Z tatínkových kalhot“. 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 14.5. – 5. neděle velikonoční  

1. čtení – Sk 6,1-7, 2. čtení – 1 Petr 2,4-9, Evangelium – Jan 14,1-12 

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

