
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 1. do 8. března2020 

 
 
 
 
 
PONDĚLÍ 2. BŘEZNA 2020 – PONDĚLÍ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

09:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)                        16:00 – mše sv. v Naději (PJK)   

ÚTERÝ 3. BŘEZNA 2020 – ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 

STŘEDA 4. BŘEZNA 2020 – STŘEDA PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 
16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře (PPM), společné modlitby   
17:30 – mše sv. v kapli na faře (PJK) ZA MIRLOSLAVA SYROVÁTKU, RADKA BENDÁKA, ŽIVÉ I    

ZEMŘELÉ Z TOHOTO RODU A DUŠE V OČISTCI 
17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2020 – ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 
 08:00 – mše sv. v kapli na faře (PPM) ZA VÁCLAVA VÁVRU, CELOU RODINU, ZA RODINU  

MAREŠOVU, KOPECKÝCH A DUŠE V OČISTCI 

PÁTEK 6. BŘEZNA 2020 – PÁTEK PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 
 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ZDEŇKU MISTROVOU 

 19:00-20:00 – Nikodémova noc v chrámu sv. Vavřince ve VM 

SOBOTA 7. BŘEZNA 2020 – SOBOTA PO 1. NEDĚLI POSTNÍ 
 16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PJK)  

 17:30 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře ve VM (PJK)  

                                  ZA JARMILU NOVOTNOU, ŽIVÉ I ZEMŘELÉ Z TOHOTO RODU A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 8. BŘEZNA 2020 – 2. NEDĚLE POSTNÍ 
 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA VLADIMÍRA KYSILKU, JEHO VNUČKY,     
CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  
 V postní době budou probíhat v pátek od 16:55 a v neděli od 8:25 v kostele sv. Vavřince křížové cesty. 

 Sbírka Adopce na dálku: prosíme o příspěvky dle vašich možností do třídílné pokladničky uprostřed kostela. 
Celkově je potřeba vybrat 13.000 Kč, kterou se farnost VM zavázala přispívat na dvě děti z Indie (chlapec Abin Babu, 

15 let a dívka Thanuja S. Pattil, 16 let). Tato částka se platí 1x za rok. O výsledcích sbírky budeme průběžně 
informovat v ohláškách. Více info o dětech u třídílné pokladničky uprostřed kostela. Z loňského roku bylo převedeno 
na letošní rok zbylých 3.700 Kč. 

 Nabízíme k prodeji křížovkářský časopis Šalamounky za 25 Kč. 
 St 4.3., 16:00, fara: Příprava dospělých na svátosti  
 St 4.3., 18:15, fara: Pravidelné setkávání nad liturgií následující neděle s  P. Kunertem  

 Čt 5.3., 18:30, fara: Pravidelné setkávání Vesmírné mládeže  

 Pá 6.3., 19:00-20:00, chrám sv. Vavřince: Nikodémova noc, příležitost ke svátosti smíření 
 Ne 8.3., 16:00, fara: kurz Up2Me.  

 Čt 12.3., 17:00, Církev bratrská: Postní ekumenická bohoslužba slova 

 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.  

 Sbírky ve Vysoké Mýtě na Svatopetrský haléř: 23.2.2020 – 7.160 Kč. 
 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ: 
 Pro přípravu na nedělní mši sv. s dětmi se můžete inspirovat na webu www.nedelevrodine.cz či si můžete tuto 

aplikaci stáhnout do svých mobilů. Celý projekt umožňuje rodinám seznámit se s různými materiály a využít je k 

prožívání neděle v křesťanském duchu. Najdete zde např. příběhy, otázky, promluvy, kvízy atd., které se vztahují k 
liturgickým textům dané neděle.  

 Čt 5.3., 17:30, M-klub ve VM: Michael Kocáb – Konec dočasnosti: beseda na téma „Odsun sovětských vojsk“ 
s prezentací knihy „Vabank. 

 31.3.-2.4., Nový zámek Kostelec nad Orlicí: Festival vzdělávání. Jedná se o podporu projektu Komenský 2020 k 
příležitosti 350 let od úmrtí J. A. Komenského. Program obsahuje 7 témat, která vychází z Komenského 
nedokončeného díla Obecné porady o nápravě věcí lidských, kde je nazývá hybateli společnosti (Podnikání, Média, 
Rodina, Vzdělání, Politika, Spiritualita, Kultura). Plakát ve vitríně. 

 Královéhradecké biskupství otevře kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné, který se bude konat od 

září do prosince 2020 a probíhat bude v HK v Novém Adalbertinu. Dobrovolník nabízí nemocným lidský zájem 
vyjádřený osobní návštěvou a přítomností, zpravidla formou rozhovoru, nasloucháním i mlčenlivou přítomností u 

NEDĚLE 1. BŘEZNA 2020 – 1. NEDĚLE POSTNÍ 
 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI 

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

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

 

http://www.nedelevrodine.cz/


lůžka, modlitbou, četbou z Bible či zprostředkováním účasti na nemocničních bohoslužbách a zprostředkováním 
kontaktu s duchovními všech církví… Více info bude od 1.3. na http://pastoracnistrediskohk.cz/  

 So 4.4., Hradec Králové: Diecézní setkání mládeže 

 Čt 28.5.-ne 31.5., Hora Maty Boží u Králík: Duchovní obnova pro manžele na téma Inspirativní postavy Nového 
zákona, vede P. Karel Moravec.  

 7.2. - 28.6., Muzeum východních Čech v Hradci Králové: Výstava Uprostřed Koruny České.  

 
EVANGELIUM: Mt 4,1-11 Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet 
dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů 
stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích 
úst.’“ Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se 
dolů. Je přece psáno: ‘Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’“ Ježíš 
mu odpověděl: „Také je psáno: ‘Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.’“ Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou 
horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ 

Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.’“ Potom ho 
ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
 

Otázka: Čí je to socha? Kde ji v našem kostele najdete?  

 

Otázka z 23.2.2020: Kdo je na tomto obraze? Kde ho 

v našem kostele najdete? Jedná se o obraz z oltáře sv. 
Antonína Paduánského, který pochází též se Sedlce a byl 
koupený za 50 zl. v roce 1787. 

 

 

 

 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto  

Připravujeme se na příští neděli (8.3.2020) 2. neděle postní: 1. čtení Gn 12,1-

4a; 2. čtení 2Tim 1,8b-10; Evangelium Mt 17,1-9 
 

POSTNÍ VÝZVA VKH: 
Řecké slovo „metanoeite“ 
lze přeložit jako „čiňte 
pokání“ ale také jako 
„změňte smýšlení“. V této 
výzvě nejdete tolik o 
odříkání, jako spíše o snahu 

udělat něco navíc. Tyto 

jednoduché úkoly můžeš 
splnit kdykoliv během 
postní doby, na přeskáčku, 
vícekrát… Je to na tobě, 
každopádně cílem je mít na 
neděli Vzkříšení zaškrtnutá 
všechny políčka. Ať se daří! 

http://pastoracnistrediskohk.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
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