
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 12.  do 19. dubna 2020 

 
 
 
 
 

PONDĚLÍ 13. DUBNA 2020 – PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

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 - živé vysílání na facebooku  

ÚTERÝ 14. DUBNA 2020 – ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

                      20:00 – farníci pro farníky - vysílání na facebooku 

STŘEDA 15. DUBNA 2020 – STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

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

ČTVRTEK 16. DUBNA 2020 – ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

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

PÁTEK 17. DUBNA 2020 –PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

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

SOBOTA 18. DUBNA 2020 –SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

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

NEDĚLE 19. DUBNA 2020 – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 
    09:00 – soukromá mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živé vysílání na facebooku      
                 ZA NAŠE PASTÝŘE A NOVÁ DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ 

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Možnost přijmout individuálně svaté přijímání: 
VM, kostel sv. Vavřince: každá neděle: 11.00-12.30, Knířov: neděle 12.4.: 13.30-14.30, neděle 19.4.: 14.00-

14.30; ; Zámrsk: neděle 12.4.: 15.00-16.00; sobota 18.4.: 16.00-16.30; Vraclav: pondělí 13.4.: 10.30-11.30, 

neděle 19.4. : 10.30-11.30, 

 Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do čtení na Velikonoce a zpěvu žalmů. Jsme rádi, že alespoň takto jste 
mohli být s námi.  

 Pokud nejste zruinováni v důsledku koronaviru, rádi vás poprosíme o příspěvek na velikonoční sbírku vhozením 
peněz do pokladny ve vchodu do kostela či zasláním na účet. Čísla účtů jednotlivých farností najdete na: 
https://farnostvmyto.cz/co-delat-kdyz/chci-dat-dar-na-cirkev/ Děkujeme. 

 Pá 17.4.: Příprava dospělých na svátosti na WhtasAppu.  

 V naší nabídce je také nabídka eucharistické pohotovosti na práh domu. Zájemci, ohlaste se P. Pavlu Mistrovi. 
 MŠE SV. JSOU SLOŽENY BEZ PŘÍTOMNOSTI LIDU, pastorační aktivity jsou do odvolání rušeny. 

 

EVANGELIUM: Jan 20,1-9 Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, 
že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, 
a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. 
Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, 
že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží 
pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném 
místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, 
že Ježíš musí vstát z mrtvých.  
 

FARNÍCI PRO FARNÍKY (aneb volné úterý…) 
Milí farnici, rozhodli jsme se, že vás požádáme o spolupráci s našim pravidelným večerním vysíláním. Každé úterý 
večer by bylo vyhrazeno vám – farníkům. Poprosili bychom vás o zaslání video nahrávek, nejlépe přes úschovnu na 
farní mail, nejpozději do neděle večer. Večer by měl mít klasickou strukturu, celková délka cca do 30 min. K pořízení 
stačí nahrávka na kvalitnější mobil, pokusíme se zajistit další mikrofon na půjčení. 
- přivítání 
- modlitba desátku se členy rodiny 

- dle možností např. písnička, vtip, scénka či nějaká zajímavost, kterou chcete sdělit ostatním farníkům 

- rozloučení se a případné zamávání 
Rozpis úterních modliteb najdete na tomto odkaze, prosíme, zapište se, kdo jste ochotni se zapojit: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T0igQsCsLtkpkG4_BZhbFNi9ejwGyZnawiuwPpPNDOo/edit?usp=sharin

g  

 

NEDĚLE 12. DUBNA 2020 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

   09:00 – soukromá mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živé vysílání na facebooku     
                ZA FARNOSTI S PROSBOU ZA UKONČENÍ PANDEMIE KORONAVIRU 

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

 

https://farnostvmyto.cz/co-delat-kdyz/chci-dat-dar-na-cirkev/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T0igQsCsLtkpkG4_BZhbFNi9ejwGyZnawiuwPpPNDOo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T0igQsCsLtkpkG4_BZhbFNi9ejwGyZnawiuwPpPNDOo/edit?usp=sharing


KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
 Otázka: Kde najdete tuto vitráž? 
  

Otázka z 6.4.2020: Kde najdete v našem kostele tento kříž? Tento kříž znáte 
především z Velkého pátku, kdy je umístěn před obětním stolem, jinak tento oltář, 
kde pod křížem stojí Marie a sv. Jan, najdete v presbytáři kostela. Jedná se prakticky 
o abak, tj. stolek, určený pro přípravu věcí ke mši svaté. 

 

 

PŘEJEME VŠEM POŽEHNANÉ VELIKONOCE! 
 

 
 

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH FARNOSTI NAJDETE TYTO NOVÉ PŘÍSPĚVKY:  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://farnostvmyto.cz/ 
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz    

www.instagram.com/katolik.vmyto 

facebook Farnost Vysoké Mýto 

Připravujeme se na příští neděli (19.4.2020) 2. neděle velikonoční: 1. čtení 
Sk 2,42-47, 2. čtení 1 Petr 1,3-9; Evangelium Jan 20,19-31 

Přehled živého vysílání v týdnu od 5. do 12.dubna 2020 

Zde najdete odkazy na všechny živé přenosy tohoto týdne. Jen zde nenajdete 

odkazy na videa ze mší sv., která zveřejňujeme jen na nezbytně nutnou dobu 
z důvodu preference sledovat mši sv. online.  
 

Vzpomínka na Zelený čtvrtek 2019 

Zde najdete fotografie z loňské mše sv. na Zelený čtvrtek z obřadu mytí nohou a 
modlitby v Getsemanské zahradě, které se letos musely vynechat. 

Vzpomínka na Velký pátek 2019 

Krátká videa a fotografie vám připomenou loňskou křížovou cestu od kostela 
Nejsvětější Trojice do kostela sv. Vavřince. 

Vzpomínka na Bílou sobotu 2019 

Připomeňte si loňskou Bílou sobotu, která tradičně začala u ohně před kostelem 

slavností velikonoční svíce.  

Křesťanské církve ve Vysokém Mýtě v době koronaviru. Jak oslaví 
Velikonoce? 

 Kdy můžete sledovat online bohoslužby vysokomýtských církví, poslechnout si 
duchovní povzbuzení, program pro rodiny s písničkami či čtené Pašije v podání 
vysokomýtských kazatelů? 

Přinášíme ucelený přehled aktivit křesťanských církví ve Vysokém Mýtě v době 
koronovaviru a v době Velikonočních svátků.

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

