
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 29. března 2015 do 6. dubna 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 30. března – PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 

15:00 – mše sv. v Ledaxu, od 14:00 příležitost ke svátosti smíření (PPM)   

16:00 – mše sv. v Naději (PPM) 

ÚTERÝ 31. března – ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 

17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM), od 17:00 příležitost ke svátosti smíření (PPM)   

STŘEDA 1. dubna – STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 
16:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM), od 16:00 příležitost ke svátosti smíření (PPM)   

17:30 – mše sv. v kapli na faře (PPM) ZA MIROSLAVA SYROVÁTKU, JEHO RODIČE A 

ŽIVÉ I ZEMŘELÉ Z TĚCH RODŮ, příležitost ke svátosti smíření po mši sv. 

ČTVRTEK 2. dubna – ZELENÝ ČTVRTEK 

17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA PROHLOUBENÍ ÚCTY K 

EUCHARISTII A KNĚZE, KTEŘÍ ZDE PŮSOBILI 

PÁTEK 3. dubna – VELKÝ PÁTEK (den přísného půstu) 
06:30 – modlitba ranních chval a četby v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

16:55 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince 

17:30 – Velkopáteční obřady v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

SOBOTA 4. dubna – BÍLÁ SOBOTA – VIGILIE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

07:30 – modlitba ranních chval a četby + obřad efeta v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

20:00 – velikonoční vigilie v kostele sv. Vavřince ve VM - udělení sv. křtu dospělým(PPM) 

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 

PONDĚLÍ 6. dubna – PONDĚLÁ 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) 

 

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

 Prosíme muže, kteří by rádi na Zelený čtvrtek znázorňovali apoštoly, aby se do středy 1. 4. přihlásili u pí 

Loskotové nebo p. Neuderta a potvrdili svoji účast na obřadu. 

 V úterý 31.1. je od 14:30 do 16:00 příležitost svátosti smíření v kostele – PJK. 

 Příležitost ke svátosti smíření: v úterý 31. 3. 14:30-16:00: P. Kunert. 

 Pokud se chcete zapojit do čtení Bible na Velký pátek – zapište se na http://doodle.com/u3ung7ywiazixsdy  

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

Thanuja S. Pattil. Zatím se vybralo 4.200 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. 
 

Evangelium / Mk 15,1-39 A hned zrána se poradili velekněží, starší a zákoníci, celá rada; spoutali Ježíše, odvedli jej a 

vydali Pilátovi. 
2
Pilát se ho otázal: „Ty jsi král Židů?“ On mu odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ 

3
Velekněží na něj mnoho 

žalovali
4
Tu se ho Pilát znovu otázal: „Nic neodpovídáš? Pohleď, co všecko na tebe žalují!“ 

5
Ježíš však už nic 

neodpověděl, takže se Pilát divil.  
6
O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali. 

7
Ve vězení byl mezi 

vzbouřenci, kteří se při vzpouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš 
8
Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem jim 

obvykle vyhověl. 
9
Pilát jim nato řekl: „Chcete, abych vám propustil židovského krále?“ 

10
Věděl totiž, že mu ho velekněží 

vydali ze zášti. 
11

Velekněží však podnítili zástup, ať jim raději propustí Barabáše. 
12

Pilát se jich znovu zeptal: „Co tedy 

 

NEDĚLE 29. března – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

08:15 – žehnání ratolestí u kostela Nejsvětější Trojice a průvod s oslíkem 

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

ZA JOSEFA A MARII ŠVARCOVY A CELÝ ROD 

10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 

17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA RODINU BEČIČKOVU, 

DVOŘÁKOVU, TMĚJOVU, KALINOVU A DUŠE V OČISTCI 

 

http://doodle.com/u3ung7ywiazixsdy


mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král?“ 
13

Tu se znovu dali do křiku: „Ukřižuj ho!“ 
14

Pilát jim řekl: „A čeho se 

vlastně dopustil?“ Oni však ještě víc křičeli: „Ukřižuj ho!“ 
15

Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše; Ježíše 

dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. 
16

Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. 
17

Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu. 
18

a začali ho zdravit: „Buď zdráv, židovský 

králi!“. 
19

Bili ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. 
20

Když se mu dost naposmívali, 

svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali¨. 
21

Cestou přinutili 

nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. 
 22

A přivedli ho na místo 

zvané Golgota, což v překladu znamená ‚Lebka‘ 
23

Dávali mu víno okořeněné myrhou; on je však nepřijal. 
24

Ukřižovali ho 

a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme. 
25

Bylo devět hodin, když ho ukřižovali. 
 26

Jeho provinění 

oznamoval nápis: „Král Židů.“ 
27

S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. 
28

Tak se 

naplnilo Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.‘ 
29

Kolemjdoucí ho uráželi: potřásali hlavou a říkali: „Ty, který chceš zbořit 

chrám a ve třech dnech jej postavit, 
30

zachraň sám sebe a sestup z kříže!“ 
31

Podobně se mu mezi sebou posmívali 

velekněží spolu se zákoníky. Říkali: „Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. 
32

Ať nyní sestoupí z kříže, ten Mesiáš, 

král izraelský, abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. 
33

Když bylo poledne, nastala 

tma po celé zemi až do tří hodin. 
34

O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“, což 

přeloženo znamená: ‚Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?‘ 
35

Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo stáli okolo: 

„Hle, volá Eliáše.“ 
36

Kdosi pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy: „Počkejte, 

uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout.“ 
37

Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. 
38

Tu se chrámová opona roztrhla vpůli 

odshora až dolů. 
39

A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: „Ten člověk byl opravdu Syn Boží.“  
 

 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                           RNDR. VĚRA MARKOVÁ  

Paní Marková v současné době pomáhá s květinovou výzdobou kostela. Narodila se 

v pohraničí a vyrostla v Kunvaldě. Vždy měla kladný vztah ke všemu živému, 

vystudovala biologii se specializací genetika. Od roku 1974 žije ve Vysokém Mýtě. 

Má tři dcery a šest vnuček, které bydlí se svými rodinami v okolí. Od roku 1975 pracovala, 

poslední roky jako hlavní šlechtitel, na Šlechtitelské stanici Domoradice, kde vznikají nové 

odrůdy jetelů. Je to práce velice zajímavá, tvůrčí, ale vyžadující plné nasazení, protože nově 

povolené odrůdy musí obstát i ve světovém srovnání. Od loňského roku je v důchodu. 

S manželem absolvovali mnohá manželská setkání, v současné době setkání seniorů, která jsou pro každého 

přínosem. V posledních letech se stará o hospodaření Orla. S manželem mají rádi hory a pobyty v nich se všemi 

formami turistiky. Nyní už jen kvůli těmto cestám si udržují znalost angličtiny. Pro kytičky do kostela, radost z 

přírody a zdravou obživu rodiny se věnuje zahrádkaření. Jinak v minulosti vedla veřejné sbírky na opravu 

střechy a vitrážních oken kostela sv. Vavřince. 

Jak a kdy začal váš život z víry? Začal křtem, ale my mladší sourozenci jsme nebyli vychováváni ve víře. 

Bydleli jsme 15 let v konfiskátu, z toho prvních pět let s babičkou, která tam zůstala. S ní jsem zažila laskavou 

předkoncilní víru. Maminka měla sestru, která za války vstoupila do řádu. Druhá, když jí bylo znemožněno učit 

náboženství, pracovala celý život jako paní na faře. Tety vždycky zdůrazňovaly, že se za nás všechny modlí. 

Ale to bylo vše. V roce 1985 jsem v práci potkala kolegu, se kterým jsme vedli velice vášnivé diskuse o víře. 

Výsledkem bylo, že on odešel a já jsem přijala svátost smíření. 

Kdo vás na cestě víry nejvíce ovlivnil? Část odpovědi je výše, pak bych ráda zmínila P. Vladimíra Janoucha. 

Na cestu konverze jsme se vydali spolu s manželem. 

Máte oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Mám ráda Horské kázání (Matouš kap. 5-7). 

Máte nějakého oblíbeného světce? Ve vztahu ke sv. Augustinovi mě zaujala laskavost, víra, vytrvalost a 

neoblomnost sv. Moniky. Biřmovací jméno jsem si zvolila s úctou k dílu blahoslavené Matky Terezy. 

Máte nějakou duchovní knížku nebo film, které vás oslovily? Vojtěch Kodet: Marta a Marie trochu jinak a 

dále Marek Vácha: Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis. 

V příštích ohláškách vám představíme farníka Brtníka. 
 

Kandidáti křtu a ti, kt. přijmou svátosti v dospělosti, píšou závěrečný test. 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: 
Ptá se Kudlanka nábožná Jetele: " Hele 

Jeteli, pověz, proč se nemodlíš?" Jetel 

smutně zašeptá: "Víš, Kudlanko, já nechci 

být spasen." 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ PEPÍČEK: Ptá 

se Pepíček pana faráře: "Je to pravda, 

velebný pane, že všechny zvony letí o 

Velikonocích do Říma?" "Ano, to je pravda."  "Jéjku, tak to ten náš asi neměl na letenku." 

 

 

 

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

Připravujeme se na příští neděli – 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:rkf.vmyto@tiscali.cz

