
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 14. dubna do 22. dubna 2019 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 15. DUBNA 2019 – PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 
                    16:00 -  mše sv. v Naději (PPM)  17:00 -  mše sv. v Penzionu (PJK)             

ÚTERÝ 16. DUBNA 2019 – ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 

STŘEDA 17. DUBNA 2019 – STŘEDA SVATÉHO TÝDNE  

 13:30 – bohoslužba v LDN Žižkova (PPM) 

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

 17:30 – mše sv. v kapli ve VM (PJK)    

 17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM)  

ČTVRTEK 18. DUBNA 2019 – ZELENÝ ČTVRTEK (mše na památku Večeře Páně) 

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

  ZA ÚCTU K EUCHARISTII A ZA KNĚZE, KTEŘÍ PŮSOBILI V NAŠÍ FARNOSTI 

PÁTEK 19. DUBNA 2019 – VELKÝ PÁTEK (připomínáme si ukřižování Pána Ježíše, den přísného postu) 

 07:30 – modlitba ranních chval a četby v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)  

 14:15 – velkopáteční křížová cesta od kostela Nejsvětější Trojice do chrámu sv. Vavřince ve VM  

 15:00 – Velkopáteční obřady v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) 

SOBOTA 20. DUBNA 2019 – BÍLÁ SOBOTA – Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 
 07:30 – modlitba ranních chval a četby v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) 

 20:30 – velikonoční vigilie v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA POSÍLENÍ VÍRY V ŽIVOT VĚČNÝ 

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 A UPEVNĚNÍ VÍRY 

 10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)     

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

PONDĚLÍ 22. DUBNA 2019 – PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  
 Velká soutěž o beránka anebo duchovní fitness – blížíme se již do finále a beránci jsou již připraveni. Proto, 

pokud vám chybí úkoly s certifikátem z některého týdne, odkaz na stáhnutí najdete na webu farnosti (kartičky s 

úkoly). Potvrzené certifikáty doneste o neděli Zmrtvýchvstání Páně. 

 Svatý týden: Od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání Páně – odkaz na průvodce Svatým týdnem najdete na webu 

farnosti. 

 St 17.4., 18:15, fara VM: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem 

 Ne 14.4.: sbírka při dnešní mši sv. ve všech farnostech byla určená na pastorační aktivity v diecézi. První část 

výtěžku se rozděluje mezi pastorační centra (centrum pro mládež, pro rodinu, pro seniory a katechetické centrum). 

Druhá menší část sbírky pomáhá financovat ostatní části nákladů diecézního rozpočtu, které nejsou pokryty jinými 

speciálními sbírkami a zdroji (oddělení správy farností, konzervátorské centrum, knihovnictví, právní služby). 

 Zveme ministranty na velikonoční službu u oltáře. Nácviky se budou konat v kostele ve čtvrtek v 16:30 a poté po 

mši sv. a krátkém občerstvení, a dále v sobotu v 19:00. Setkání akolytů ve středu 17.4. po mši sv. 

 Prosíme muže, kteří by mohli na Zelený čtvrtek znázorňovat apoštoly, aby se do úterý 16.4. přihlásili přímo  

u P. Mistra nebo u paní kostelnice Ludmily Částkové. Dále se prosím zapisujte ke službě hlídání v Getsemanské 

zahradě a u Božího hrobu na Zelený čtvrtek, na Velký pátek a Bílou sobotu. Rozpis je na stolku uprostřed kostela.  

 Velký pátek 19.4., 14:15 –  zveme Vás na velkopáteční křížovou cestu od kostela Nejsvětější Trojice do chrámu sv. 

Vavřince ve VM. Prosíme především muže, aby se ujali nesení kříže. 

 Na Velký pátek 19.4. je den přísného postu, který spočívá ve zdrženlivosti od masitých pokrmů a újmy v jídle. 

Zákonem pokání zdrženlivosti jsou vázány osoby od dovršení 14. roku věku. Zákonem pokání a újmou v jídle (je 

možné jíst jednou denně do syta) jsou vázání zletilí až do započatého 60. roku věku.  

 Na Bílou sobotu budou tradičně připraveny malé paškálky. V tento den a v neděli Zmrtvýchvstání Páně budou 

žehnány pokrmy, které přineste v ošatkách nebo košíčcích před obětní stůl, ne v igelitových taškách. 

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

 So 27.4., chrám sv. Vavřince, 18:30: Koncert pop gospelové skupiny Good work.  

NEDĚLE 14. DUBNA 2019 – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

 08:40 – průvod s ratolestmi a oslíkem od kostela Nejsvětější Trojice 

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROSLAVA SEVERU, 

                          RODIČE Z OBOU STAN, ZA CELÝ ROD A ZA DUŠE V OČISTCI 

        10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)   

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

 



 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, předprodej 

vstupenek v IC Vysoké Mýto a na www.ticketportal.cz 

 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 pojištění kostelů a dalších církevních budov (ve dnech 23.3. a 24.3.) se při mši  

sv. ve farnosti VM vybralo celkem 5.719,-Kč. Všem dárcům děkujeme! 
 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:  

 Šalamounky – nabídka křesťanského křížovkářského magazínu. V případě, že byste měli zájem o hromadnou 

objednávku, je nabízena množstevní sleva. Pro 1 ks platí cena 25 Kč/ks, tj. 100 Kč /rok. Křížovkářský časopis se 

zasílá 4x ročně.  V případě zájmu kontaktujte farní kancelář 465 420 983. Více info ve vitríně. 

 Po 15.4., sál ZUŠ, 18:30: Česká křesťanská akademie zve na přednášku s besedou doc. Jiřího Beneše. Tematicky 

se přednáška vztahuje k velikonočním svátkům z pohledu židovství Slavení Velikonoc Ve Starém zákoně.  

 Ne 21.4., Sborový dům CB Vysoké Mýto (Brandlova 1), od 16:00: Velikonoční slavnost (chvály a uctívání, oslava 

vzkříšení, radost ze spasení, společenství v kavárně, koncert NAMM Rock Solid Band). Více viz leták.  
 

PŘEJEME POŽEHNANÉ VELIKONOCE! 
 

EVANGELIUM: Lk 23,1-9.11.13-21.24-47 (zkrácená verze)  Starší lidu, velekněží a učitelé Zákona odvedli Ježíše  

k Pilátovi. Tam na něj začali žalovat: „Zjistili jsme, že tento člověk rozvrací náš národ, brání odvádět císaři daně a vydává se 

za krále Mesiáše.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi židovský král?“ Odpověděl mu: „Ty to říkáš!“ Pilát pak prohlásil velekněžím a 

lidu: „Neshledávám na tomto člověku žádné provinění.“ Ale oni naléhali a říkali: „Pobuřuje lid svým učením po celém 

Judsku, počínajíc Galileou až sem!“ Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se, zdali ten člověk je Galilejec; a když se dověděl, že je z 

Herodova území, poslal ho k Herodovi, který se také právě v těch dnech zdržoval v Jeruzalémě. Jakmile Herodes spatřil 

Ježíše, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál uvidět, protože o něm slýchal a doufal, že uvidí, jak udělá nějaký zázrak. 

Kladl mu tedy mnoho otázek, ale on mu vůbec neodpovídal. Tu Herodes i se svými vojáky mu dal najevo, že jím pohrdá, a 

ztropil si z něho posměch; dal ho obléci do bílých šatů a poslal ho nazpět k Pilátovi. Pilát svolal velekněze, členy velerady i 

lid a řekl jim: „Přivedli jste mi tohoto člověka, že prý pobuřuje lid. Já jsem ho vyslechl ve vaší přítomnosti, ale neshledal 

jsem, že by se tento člověk provinil něčím z toho, co na něj žalujete. Ale ani Herodes ne, vždyť ho poslal nazpět k nám. Prostě 

nespáchal nic, co by zasluhovalo smrt. Dám ho tedy potrestat a pak ho propustím.“ Ale oni se všichni dali do křiku: „Pryč s 

ním! Propusť nám Barabáše!“ Ten byl uvržen do žaláře pro nějakou vzpouru vzniklou v městě a pro vraždu. Pilát začal znovu 

na ně naléhat, protože chtěl Ježíše propustit. Ale oni odpověděli křikem: „Ukřižuj ho, ukřižuj!“ Pilát se proto rozhodl povolit 

jejich žádosti: propustil toho, který byl uvržen do žaláře pro vzpouru a vraždu a kterého si vyžádali, a Ježíše vydal, aby se jim 

stalo po vůli. Když ho odváděli, zadrželi jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole, a vložili na něj kříž, aby ho 

nesl za Ježíšem. Za ním šel velký zástup lidu, i ženy, které nad ním naříkaly a plakaly. Ježíš se k nim obrátil a řekl: 

„Jeruzalémské dcery, neplačte nade mnou! Spíše nad sebou plačte a nad svými dětmi; přijdou totiž dny, kdy se bude říkat: 

‘Blahoslavené neplodné, životy, které ne-rodily, a prsy, které nekojily!’ Tehdy lidé začnou říkat horám: ‘Padněte na nás!’ a 

pahrbkům: ‘Přikryjte nás!’ Neboť když se toto děje se zeleným stromem, co se teprve stane se suchým!“ Spolu s ním byli 

vedeni na popravu také dva zločinci. Když došli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty zločince, jednoho po 

pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Jeho šaty si rozdělili losem. Lid stál a díval 

se. Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“ Posmívali se mu i 

vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: „To je 

židovský král.“ Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý 

ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, 

jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého 

království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“ Bylo už asi dvanáct hodin. Tu nastala tma po 

celém kraji až do tří odpoledne, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli roztrhla. Ježíš zvolal mocným hlasem: 

„Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!“ A po těch slovech vydechl naposled. Když setník viděl, co se stalo, velebil 

Boha a řekl: „Tento člověk byl skutečně spravedlivý.“ A všichni ti lidé, kteří se tam shromáždili k této podívané, když viděli, 

co se stalo, bili se v prsa a vraceli se domů.  
 

V neděli 7.4. navštívil PAPEŽ FRANTIŠEK římskou farnost ve čtvrti Monteverde a při závěrečné zastávce s 

dobrovolníky a klienty farní Charity shrnul, ČÍM SE VYZNAČUJE ZDÁRNĚ FUNGUJÍCÍ FARNOST: 

„Řekl bych, že jsou tu tři signály, které poukazují na dobrý chod farnosti. Prvním je modlitba – když se modlí celá 

farnost, lidé se přicházejí do kostela modlit a když se modlí také doma. Je třeba ověřit si, zda se modlíme či nikoli, 

protože modlitba proměňuje vše, aby se z farnosti nestal jakýsi „charitní supermarket“. Dále láska vyjadřovaná skutky, 

péče o bratry, sestry a rodiny v nouzi, ale také pozornost vůči skrytým potížím, které se mnohdy ze studu neprojevují, 

avšak existují a je jich hodně. Třetím signálem je pasivní charita. Co to znamená? Vzájemnou lásku a absenci kritiky. 

Klepy jsou velmi vážnou chorobou a farnosti, kde se pomlouvá, se nedaří dobře.“ 
 

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

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 

 

Připravujeme se na příští neděli (21.4.2019):  Slavnost Zmrtvýchvstání 

Páně, 1. čtení: Sk 10,34a.37-43, 2. čtení: Kol 3,1-4, Evangelium: Jan 20,1-9 

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

