
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 26. dubna do 3. května 2020 

 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 27. DUBNA 2020 – PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA BOŽENU MACÁKOVOU 

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

ÚTERÝ 28. DUBNA 2020 – ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

                     07:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)    
 20:00 – farníci pro farníky - vysílání na facebooku 

STŘEDA 29. DUBNA 2020 – SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PATRONKY EVROPY 

                     17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)    
 20:00 – modlitba desátku, studio krteček pro děti - živé vysílání na facebooku 

ČTVRTEK 30. DUBNA 2020 – ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

                     08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)    
 20:00 – modlitba desátku, studio krteček pro děti - živé vysílání na facebooku  

PÁTEK 1. KVĚTNA 2020 – SV. JOSEFA DĚLNÍKA 

  17:30 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince (PPM) - živé vysílání na facebooku 

               ZA JOSEFA SEDLÁKA A CELÝ ROD 

 20:00-21:00 – Nikodémova noc v chrámu sv. Vavřince - živé vysílání na facebooku (do 20:30) 

SOBOTA 2. KVĚTNA 2020 – PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

 16:00 – mše sv. s májovou pobožností v kostele v Zámrsku (PPM) 
 18:00 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
 20:00 – modlitba desátku, studio krteček pro děti - živé vysílání na facebooku 

NEDĚLE 3. KVĚTNA 2020 – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

   09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živé vysílání na facebooku      
                 ZA FARNOSTI 

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

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Od pátku 24.4. až do 10.5. se MŮŽE BOHOSLUŽEB ÚČASTNIT MAX. 15 OSOB. Zájemci, zapisujte se 

prosím do rozpisu na webu či telefonicky u R. Blajdové (775 391 600). Po naplnění kapacity bude mříž kostela 
uzamčena a ani nebude probíhat podávání příjímání u mříže. Poté, co účastníci bohoslužby vyjdou, bude možnost 
během cca 10 min přistoupit individuálně k přijímání. Při vstupu do kostela je nutno zachovávat tato opatření:  
*V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v 
rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob). 
*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. 

*Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy. 

*Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor. 

Odkaz na tabulku rezervací: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19oixppp-

friKzEHHV261gX3gC_MkpnYxnpnky8EpFqA/edit?usp=sharing 

 Možnost přijmout individuálně svaté přijímání a svátost smíření: 
VM, kostel sv. Vavřince: každá neděle: 11.00-12.30; Vraclav: neděle 26.4.: 10.30-11.00, od další neděle od 
11.20-11.45; Knířov: neděle 26.4.: 14.00-14.30. 

 Farníci pro farníky: Přihlaste se nám, kdo byste měl zájem se podílet na našem pravidelném večerním vysílání 
tím, že byste natočili dopředu úterní večer. 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 29.4., 16:30: Příprava dospělých na svátosti  
 Pá 1.5., 16:30-17:25, Boží hrob v kostele sv. Vavřince: příležitost ke svátosti smíření – P. Mistr. 

 Pá 1.5., 20:00-21:00: Nikodémova noc v kostele sv. Vavřince, vstup max. 15 osob, příležitost ke svátosti smíření 
od 20:10 – P. Pavel Mistr a P. Vít Horák 

NEDĚLE 26. DUBNA 2020 – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

       09:00 – dětská 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 

     14:00 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)      

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

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19oixppp-friKzEHHV261gX3gC_MkpnYxnpnky8EpFqA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19oixppp-friKzEHHV261gX3gC_MkpnYxnpnky8EpFqA/edit?usp=sharing


 V naší nabídce je také nabídka eucharistické pohotovosti na práh domu. Zájemci, ohlaste se P. Pavlu Mistrovi. 
 Oktávová sbírka ve VM: 7.430 Kč v hotovosti + 800 Kč na adopci na dálku. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Lk 24,13-35 … A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! 
Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny 
proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on 
dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel 
tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával 
jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, 

když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. 
Tam našli pohromadě jedenáct apoštolů i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami 
pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba. 
 

ROZHODNUTÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA O PRAKTICKÝCH PRAVIDLECH PLATNÝCH PRO OBDOBÍ 
UVOLŇOVÁNÍ OMEZENÍ TÝKAJÍCÍCH SE BOHOSLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZI: 
1. Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou 
neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb 
on-line, až do 7. 6. 2020. Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících. 
2. Z důvodu omezeného počtu povolených účastníků bohoslužeb diecézní biskup uděluje všem kněžím právo binace 
pro všední dny a kvadrinace pro neděle. 
3. Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje věřící účastí na kterékoliv bohoslužbě v týdnu nedělní povinnost 
účasti na Mši svaté. 
4. Duchovní správci oznámí věřícím dostupnými komunikačními prostředky časy všech bohoslužeb během týdne. 
5. Pro fyzickou účast na bohoslužbách je možné a vhodné věřícím nabídnout rezervační systém, platný na 1 týden. 
6. Účast konkrétních věřících na bohoslužbě je vhodné ověřit na základě kontroly dle seznamu rezervace při vstupu 
do kostela, např. pověřenou osobou u vchodu do kostela. 

7. V kostele duchovní správce zajistí jasně označená místa pro věřící (není myšleno na jméno, toto slouží pouze 
pro rozdělení prostoru, věřící si sami pak z těchto míst vyberou…) při dodržení 2 metrové vzdálenosti každým 

směrem. Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku. 

8. Je vhodné obnovit možnosti přijetí svátosti smíření pro věřící při důsledném dodržení hygienických opatření. Z 
tohoto důvodu diecézní biskup uděluje dovolení slavit svátost smíření i na jiných než obvyklých místech pro zajištění 
požadovaných hygienických pravidel, např. na farní zahradě. 
9. Je třeba se řídit všemi pravidly vydanými vládou a ČBK (viz výše body I., 1-12). 

10. V případě, že budou doposud pouze nezávazně oznámená následná rozšíření povoleného počtu účastníků 
bohoslužeb oficiálně potvrzena vládou, výše zmíněná pravidla platí i pro navýšený počet účastníků bohoslužeb. 
 

Dolce vita aneb sladký život v době koronaviru. 
Přejeme P. Jiřímu Mannlovi k jeho jmeninám vše nejlepší, hodně 
zdraví, požehnání a sladkých chvil... Při blahopřání k svátku jsme na 

melodii písně „Prší, prší, jen se leje“ složili novou sloku: 

„Sv. Jiří, já ťa prosím, já sa stovky dožít musím,  
Je to velká paráda, stovku každej nedává.“ 

 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ 
PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete nyní tuto sochu? Koho 
znázorňuje?   

Otázka z 19.4.2020: Jak se jmenuje tento 

zvon? Tento zvon, který se nachází v severní 
věži, se jmenuje Vavřinec menší. Pochází z roku 

1466 a je tak nejstarší movitou památkou 

v chrámu sv. Vavřince. Jeho autorem je zvonař Petr Konvář z Vysokého Mýta a zvon váží cca 
800 kg. Na plášti zvonu je plaquetta Kalvárie orámovaná stočeným torem a 
dvojí řadou lilií, ukončeno lomenicí s kytkou. U dolního okraje je pás lilií 
korunovaný cimbuřím. Na zvonu je nápis: „Anno domini MCCCLXVI z Panu 

Bohu ke cti i Matky Boží a sv. Vavřinci, Ježíši Nazaretskému.“ 

V minulém a letošním roce proběhla repase a obnova nosných rohatin této 
zvonové soustavy firmou Boroko, jejíž majitel Rostislav Bouchal v tomto měsíci 
náhle podlehl nemoci. Vyzvánění na jeho počet na zvonu Vavřinec si můžete poslechnout zde: 
https://www.facebook.com/111765280435849/videos/3221444664748265 /  

 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto 

facebook Farnost Vysoké Mýto 

Připravujeme se na příští neděli (3.5.2020) 4. neděle velikonoční: 1. čtení Sk 

2,14a.36-41, 2. čtení 1 Petr 2,20b25; Evangelium Jan 10,1-10 

https://www.facebook.com/111765280435849/videos/3221444664748265%20/
https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
http://www.instagram.com/katolik.vmyto

