
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 22. do 29. března2020 

 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 23. BŘEZNA 2020 – PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

17:00 – modlitba Anděl Páně od morového sloupu za ochranu našeho města a okolí - živé vysílání na   

facebooku  
20:00 – modlitba svatého růžence za ochranu našeho města a okolí a 8. den novény - živé vysílání na 

facebooku  

ÚTERÝ 24. BŘEZNA 2020 – ÚTERÝ PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

                      20:00 – modlitba desátku a 9. den novény, studio krteček pro děti - živé vysílání na facebooku 

STŘEDA 25. BŘEZNA 2020 – SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

17:30 – poutní mše sv. bez účasti lidu (PPM) – živé vysílání na facebooku 

              ZA UKONČENÍ PANDEMIE S PROSBOU O PŘÍMLUVU PANNY MARIE 

                      20:00 – modlitba desátku, studio krteček pro děti - živé vysílání na facebooku 

ČTVRTEK 26. BŘEZNA 2020 – ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 
                      20:00 – modlitba desátku, studio krteček pro děti - živé vysílání na facebooku 

PÁTEK 27. BŘEZNA 2020 – PÁTEK PO 4. NEDĚLI POSTNÍ  
                      20:00 – modlitba desátku, studio krteček pro děti - živé vysílání na facebooku 

SOBOTA 28. BŘEZNA 2020 – SOBOTA PO 4. NEDĚLI POSTNÍ  
                      20:00 – modlitba desátku, studio krteček pro děti - živé vysílání na facebooku 

NEDĚLE 29. BŘEZNA 2020 – 5. NEDĚLE POSTNÍ 
    09:00 – soukromá mše sv. na faře ve VM (PPM) – živé vysílání na facebooku 

                ZA JANA NÁDVORNÍKA, RODINU A DUŠE V OČISTCI 

                      20:00 – modlitba desátku, studio krteček pro děti - živé vysílání na facebooku 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  
 VŠECHNY MŠE SV. JSOU SLOŽENY BEZ PŘÍTOMNOSTI LIDU na základě rozhodnutí diecézního 

biskupa Mons. Vokála. 

 Kdo máte možnost, připojte se prosím k facebooku Farnost Vysoké Mýto, kde vás každý den ve 20:00 rádi 

pozdravíme a společně se pomodlíme desátek svatého růžence za odvrácení hrozby epidemie koronaviru. 

V pondělí ve 20:00 proběhne modlitba celého růžence, protože jako římskokatolická farnost držíme „patronát 

modliteb“ za naše město a okolí. Na facebook se dostanete, i když tam sami nejste přihlášeni, odkaz najdete na 

našich webových stránkách či zde: 

https://www.facebook.com/Farnost-Vysok%C3%A9-M%C3%BDto-111765280435849/  

 Mše sv. můžete sledovat každý den na Proglase, TV Noe či živém vysílání na https://www.mseonline.cz/ 

 On-line nabídka společných modliteb růžence, křížových cest, koncertů chval, duchovních přednášek, 

zamyšlení a různých forem lidové zbožnost: https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line   

 Záznamy duchovních aktivit během této postní doby: https://www.clovekavira.cz/udalosti-zaznamy  

 ČBK nabízí duchovní krizovou pomoc po telefonu. Na kněze, kteří se dali k dispozici na výzvu svých biskupů 

a jsou ochotni vykonávat tuto službu, se mohou obrátit všichni, kteří v době pandemie potřebují podporu nebo 

povzbuzení. Seznam kněží najdete na: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200319duchovni-krizova-pomoc-po-

telefonu  

 Během příštího týdne budou spuštěny nové webové stránky farnosti http://farnostvmyto.cz/ Nyní probíhá 

nahrávání dat na tuto doménu. Stránky vám představíme v některém vysílání během příštího týdne. 
 Všechny pastorační aktivity jsou do odvolání zrušeny. 

 Kdo máte zájem o Katolický týdeník či nové číslo křížovkářského časopisu Šalamounky, ohlaste se nám. 

 Ne 28.6.-čt 2.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích; Pá 3.7.-pá 17.7.: Letní 

dětský tábor Vranice 2020; Pá 17.7.-so 18.7., fara v Nových Hradech: Setkání táborníků za 25 let trvání 

tábora.  
 

EVANGELIUM: Jan 9,1-41 Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: 

„Mistře, kdo zhřešil: on sám, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani jeho 

rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází 

noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ Po těch slovech plivl na zem, udělal 

ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: „Jdi se umýt v rybníku Siloe“ – to slovo znamená „Poslaný“. Šel 

tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, který tu 

sedával a žebral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu podobný.“ On řekl: „Jsem to já.“ Ptali se ho 

tedy: „Jak to, že teď vidíš?“ On odpověděl: „Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl: ‘Jdi k Siloe a 

umyj se!’ Šel jsem tedy, umyl se a vidím.“ Ptali se ho: „Kde je ten člověk?“ Odpověděl: „To nevím.“ Přivedli toho 

NEDĚLE 22. BŘEZNA 2020 – 4. NEDĚLE POSTNÍ 
      09:00 – soukromá mše sv. na faře ve VM – živé vysílání na facebooku 

  ZA MLÁDEŽ NAŠICH FARNOSTÍ 

     20:00 – modlitba desátku a 7. den novény, studio krteček pro děti - živé vysílání na  

facebooku 

 

 

https://www.facebook.com/Farnost-Vysok%C3%A9-M%C3%BDto-111765280435849/
https://www.mseonline.cz/
https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line
https://www.clovekavira.cz/udalosti-zaznamy
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200319duchovni-krizova-pomoc-po-telefonu
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200319duchovni-krizova-pomoc-po-telefonu
http://farnostvmyto.cz/


bývalého slepce k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla zrovna sobota. Také farizeové se 

ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. On jim odpověděl: „Přiložil mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím.“ … 
 

CÍRKEV UMOŽNILA ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ V URGENTNÍCH PŘÍPADECH EPIDEMIE 

Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března vydala dekret, kterým umožňuje získání plnomocných odpustků lidem 

nakažených koronavirem, těm kteří je ošetřují a stejně tak všem věřícím, kteří se za ně modlí. Zároveň dnes 

byla vydána také nóta, která připomíná, že v extrémních situacích je možné udělit hromadné rozhřešení. 

Zmíněný dekret, podepsaný hlavním penitenciářem kardinálem Maurem Piacenzou a regentem Mons. Krzysztofem 

Nykielem, uděluje zvláštní plnomocné odpustky. 

Ti nejvíc ohrožení mohou získat plnomocné odpustky už po modlitbě Vyznání víry, Otče náš a Zdrávasu ve spojení 

s touhou po splnění obvyklých podmínek získání odpustků hned, jak to jen bude možné. Toto se týká osob 

nemocných virem Covid-19, tj. koronavirem a dále pak osob, kterým lékař nařídil karanténu, zdravotnických 

pracovníků a rodinných příslušníků, kteří riskují svoje životy péčí o nemocné. 

Ostatní si pro získání odpustků mohou vybrat z možností: 

- návštěva Nejsvětější svátosti  - eucharistická adorace  - četba Písma svatého po dobu alespoň půlhodiny  - modlitba 

růžence, křížové cesty nebo Korunky k Božímu milosrdenství prosíc Boha o ukončení epidemie, úlevu pro nemocné 

a spásu zemřelých 

Plnomocné odpustky může získat také věřící, který se v bezprostřední blízkosti smrti ocitne bez možnosti přijmout 

svátost pomazání nemocných a viatikum. V tomto případě se doporučuje uctít ukřižovaného Ježíše nebo kříž.  

Nóta Apoštolské penitenciárie se věnuje možnosti udělení kolektivního rozhřešení v případě závažné nouze. Kněz 

má podle možností předem uvědomit příslušného diecézního biskupa, kterému přísluší určit teritorium a případy ve 

vlastní církevní oblasti. Nóta také připomíná možnost dokonalé lítosti, jak to uvádí Katechismus (č. 1452), v případě, 

že umírajícímu není nasnadě kněz. 
 

ZE ZÁKULISÍ STUDIA FARA VYSOKÉ MÝTO: 

    
 

        
 

Máme pro vás dobrou zprávu: Příští neděli 29.3.2020 spolu budete doma o hodinu míň, mění se totiž čas 

ze zimního na letní… 
 

                       KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
 

                         Otázka: Kde se nachází tento detail? 
  

                         Otázka z 15.3.2020: Kde najdete v kostele tento detail? Jedná se o X. zastavení křížové               

                         cesty, kde je Pán Ježíš zbaven roucha. 

                          

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

www.instagram.com/katolik.vmyto 

facebook Farnost Vysoké Mýto Připravujeme se na příští neděli (29.3.2020) 5. neděle postní: 1. čtení Ez 

37,12-14; 2. čtení Řím 8,8-11; Evangelium Jan 11,1-45 
 

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

