
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 19.  do 26. dubna 2020 

 
 
 
 
 

PONDĚLÍ 20. DUBNA 2020 – PONDĚLÍ PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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 21. DUBNA 2020 – ÚTERÝ PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

                      20:00 – farníci pro farníky - vysílání na facebooku 

STŘEDA 22. DUBNA 2020 – STŘEDA PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

ČTVRTEK 23. DUBNA 2020 – SVÁTEK SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

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

PÁTEK 24. DUBNA 2020 – PÁTEK PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

SOBOTA 25. DUBNA 2020 – SVÁTEK SV. MARKA, EVANGELISTY 

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

NEDĚLE 26. DUBNA 2020 – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

   09:00 – soukromá mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živé vysílání na facebooku      
                 ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA, RODIČE Z OBOU STRAN, MARII FOJTÍKOVOU, ŽIVÉ 

A ZEMŘELÉ Z TOHOTO RODU A DUŠE V OČISTCI 

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Možnost přijmout individuálně svaté přijímání a svátost smíření: 
VM, kostel sv. Vavřince: každá neděle: 11.00-12.30; Vraclav: každá neděle: 10.30-11.00; Knířov: neděle 19.4.: 
14.00-14.30; Zámrsk: sobota 25.4.: 16.00-16.30 

 Farníci pro farníky: Přihlaste se nám, kdo byste měl zájem se podílet na našem pravidelném večerním vysílání 
tím, že byste natočili dopředu úterní večer. Večer by měl mít klasickou strukturu s modlitbou desátku, celková 
délka cca do 30 min. První volný termín je 5.5. Děkujeme a těšíme se na vás. 

 Pokud nejste zruinováni v důsledku koronaviru, rádi vás poprosíme o příspěvek na kostel vhozením peněz do 
pokladny ve vchodu do kostela či zasláním na účet. Děkujeme. 

 St 22.4., 16:30: Příprava dospělých na svátosti  
 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. 
 Velikonoční sbírka ve VM: 8.522 Kč v hotovosti, 14.400 Kč poukázáno na účet. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Jan 20,19-31 Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před 
židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci 
viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech 
na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, 
tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci 
mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím 
svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a 
Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož 
sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu 
odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a 
přesto uvěřili!“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto 
však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu. 
 

VYJÁDŘENÍ ČBK K ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR O ZNOVUOBNOVENÍ BOHOSLUŽEB 

ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek 
konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. 
Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. 

května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. 
Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června. 
 

Představitelé ČBK společně s ERC zaslali tento týden dopis předsedovi vlády a krizovému štábu, ve kterém žádali o 
znovuobnovení bohoslužeb a náboženských obřadů. Další aktivity v této záležitosti podnikal i kardinál Dominik 
Duka, který vše osobně konzultoval s vedením krizového štábu.  
 

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 – Oktávová modlitba desátku - živé vysílání na facebooku 

 



ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože 
není snadné regulovat počet účastníků mší tak, aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve 
městech atd.) Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i 
nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června). 
 

Pravidla pro realizaci bohoslužeb: 
*V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi 

účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší 
omezení počtu účastníků bohoslužeb. 
*Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce. 
*Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie. 

*Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady. 

*Duchovní si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po ní. 
*Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat. 
*Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) 
Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče. 
*Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor. 

*Obdobná pravidla platí pro svatby a křty. 
*Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který́ vyžaduje shromažďování lidí. 
*Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči. 
 

PŘEJEME P. PAVLOVI MISTROVI VŠE NEJLEPŠÍ K JEHO DNEŠNÍM NAROZENINÁM! 

 
KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Jak se jmenuje tento zvon? 
  

Otázka z 12.4.2020: Kde najdete tuto vitráž? Tato vitráž se nachází v zákristii a 
dopoledne skrze ni takto krásně prochází sluneční paprsky (jižní strana). 

 

 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto 

facebook Farnost Vysoké Mýto 

Připravujeme se na příští neděli (26.4.2020) 3. neděle velikonoční: 1. čtení 
Sk 2,14.22b-33, 2. čtení 1 Petr 1,17-21; Evangelium Lk 24,13-35 

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

