
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 29. března do 5. dubna 2020 

 
 
 
 
 

PONDĚLÍ 30. BŘEZNA 2020 – PONDĚLÍ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 
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 31. BŘEZNA 2020 – ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 

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

STŘEDA 1. DUBNA 2020 – STŘEDA PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 

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

ČTVRTEK 2. DUBNA 2020 – ČTVRTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ 
                      20:00 – modlitba desátku, studio krteček pro děti - živé vysílání na facebooku 

PÁTEK 3. DUBNA 2020 – PÁTEK PO 5. NEDĚLI POSTNÍ  
                      20:00 – Nikodémova noc s modlitbou desátku - živé vysílání na facebooku 

SOBOTA 4. DUBNA 2020 – SOBOTA PO 5. NEDĚLI POSTNÍ  
                      20:00 – modlitba desátku, studio krteček pro děti - živé vysílání na facebooku 

NEDĚLE 5. DUBNA 2020 – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 
    09:00 – soukromá mše sv. na faře ve VM (PPM) ZA FARNOSTI – živé vysílání na facebooku              

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Byly spuštěny nové webové stránky farnosti http://farnostvmyto.cz/ Děkujeme panu Vojtěchu Královi za 

jejich realizaci. 

 St 1.4., 10:00: Příprava dospělých na svátosti na WhtasAppu.  

 Dnes začíná Týden modliteb za mládež. Brožurku najdete na našem webu a zašleme ji mailem s ohláškami. 
 MŠE SV. JSOU SLOŽENY BEZ PŘÍTOMNOSTI LIDU, pastorační aktivity jsou do odvolání rušeny. 
 Kdo máte možnost, připojte se prosím k facebooku Farnost Vysoké Mýto, kde vás každý den ve 20:00 rádi 

pozdravíme a společně se pomodlíme desátek svatého růžence za odvrácení hrozby epidemie koronaviru. 
V pondělí ve 20:00 proběhne modlitba celého růžence, protože jako římskokatolická farnost držíme „patronát 
modliteb“ za naše město a okolí. Na facebook se dostanete, i když tam sami nejste přihlášeni, odkaz najdete na 
našich webových stránkách. 

 Mše sv. můžete sledovat každý den na Proglase, TV Noe či živém vysílání na https://www.mseonline.cz/ 

 On-line nabídka společných modliteb růžence, křížových cest, koncertů chval, duchovních přednášek, 
zamyšlení a různých forem lidové zbožnost: https://www.clovekavira.cz/udalosti-zaznamy  

 Kdo máte zájem o Katolický týdeník či nové číslo křížovkářského časopisu Šalamounky, ohlaste se nám. 
 Ne 28.6.-čt 2.7.: Rodinný pobyt aneb 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.  
 

EVANGELIUM: Jan 11,1-45  Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. 
To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. Sestry 

tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Když to Ježíš uslyšel, řekl: „To není 
nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn.“ Ježíš měl rád Martu a její sestru i Lazara. Když tedy 
uslyšel, že je nemocen, zůstal ještě dva dni v místě, kde byl. Potom teprve řekl svým učedníkům: „Pojďme znovu do 
Judska!“ Učedníci mu odpověděli: „Mistře, nedávno tě chtěli židé ukamenovat – a zas tam jdeš?“ Ježíš na to řekl: 
„Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, protože vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, 
klopýtne, protože v něm není světlo.“ Po těch slovech ještě dodal: „Náš přítel Lazar spí, ale jdu tam, abych ho 
probudil.“ Učedníci mu řekli: „Pane, jestliže spí, uzdraví se.“ Ježíš však mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví 
o skutečném usnutí. Ježíš jim tedy řekl otevřeně: „Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste 
uvěřili. Ale pojďme k němu!“… 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tento reliéf?  
  

Otázka z 22.3.2020: Kde se nachází tento detail? Jedná se o detail symbolu  

Ducha Svatého na stropu pseudogotické kazatelny vyrobené v místní truhlářské  
dílně F. Ossendorfa podle modelu níže neurčené kazatelny z Německa. 
                          

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

www.instagram.com/katolik.vmyto 

facebook Farnost Vysoké Mýto 

NEDĚLE 29. BŘEZNA 2020 – 5. NEDĚLE POSTNÍ 
    09:00 – soukromá mše sv. na faře ve VM (PPM) – živé vysílání na facebooku 

                ZA JANA NÁDVORNÍKA, RODINU A DUŠE V OČISTCI 
                      20:00 – modlitba desátku, studio krteček pro děti - živé vysílání na facebooku 

       

Připravujeme se na příští neděli (5.4.2020) Květná neděle: 1. čtení Iz 50,4-7, 

2. čtení Flp 2,6-11; Evangelium Mt 27,33-54 
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NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI: https://farnostvmyto.cz/  
 

 

https://farnostvmyto.cz/

