
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 3. května do 10. května 2020 

 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 4. KVĚTNA 2020 – PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

17:00 – modlitba Vesel se nebes Královno od morového sloupu za ochranu našeho města a okolí - živé 
vysílání na   facebooku  

18:00 – mše sv. s májovou pobožností pro seniory v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
20:00 – modlitba svatého růžence za ochranu našeho města a okolí - živé vysílání na facebooku  

ÚTERÝ 5. KVĚTNA 2020 – ÚTERÝ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

                     08:15 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)    
 20:00 – farníci pro farníky - vysílání na facebooku 

STŘEDA 6. KVĚTNA 2020 – SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA 

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

ČTVRTEK 7. KVĚTNA 2020 – ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

                     18:00 – mše sv. s májovou pobožností pro mládež v chrámu sv. Vavřince (PPM)    
PÁTEK 8. KVĚTNA 2020 – PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ 

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

SOBOTA 9. KVĚTNA 2020 – SOBOTA PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 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, zamyšlení na neděli - vysílání na facebooku 

NEDĚLE 10. KVĚTNA 2020 – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

   07:30 – mše sv. v kostele na Slatině (PPM)  
 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živé vysílání na facebooku      
                 ZA MANŽELE DACHOVSKÝCH, SYNA JOSEFA A ZA MANŽELE SVOBODOVY 

                     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:  

 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). Při vstupu do kostela budou účastníkům vydezinfikovány 
ruce a budou požádaní, aby si sedli na místo označené číslem – tyto plochy pravidelně po mši sv. dezinfikujeme.   
Odkaz na tabulku rezervací: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10AfdNtSkCzPgMwGjqp9w436OveEvbvw4T28-

f5Fs6sI/edit?usp=sharing  

 Od 11.5. se může mší sv. za dodržení všech daných hygienických pravidel účastnit max. 100 lidí. Aby byly 

dodrženy 2metrové rozestupy, stanovili jsme následující kapacitu našich kostelů: 
Vysoké Mýto: po naplnění kapacity 100 osob bude kostel uzamčen 

Vraclav: max. 30; Knířov: max. 30; Zámrsk: max. 30 lidí (z čehož 5 na kůru); Slatina: max 25 lidí -> do těchto 
kostelů se zapisujte do následující tabulky:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b6vRYtIX67dsh1EiVHvWvblgVcWafg6ZeIjRZgSA0yg/edit?usp=shar

ing  

 Možnost přijmout individuálně svaté přijímání ve VM, kostel sv. Vavřince: neděle 3.5. a 10.5.: 11.00-12.30 

 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. 

 Pá 8.5., 16:00, farní zahrada: Příprava dospělých na svátosti  
 Út 12.5., 18:30, farní zahrada: Setkání pastorační rady 

 V naší nabídce je také nabídka eucharistické pohotovosti na práh domu. Zájemci, ohlaste se P. Pavlu Mistrovi. 
 Nedělní sbírka ve VM z 26.4.: 7.056 Kč v hotovosti + 410 Kč na adopci na dálku, která je ukončena. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Jan 10,1-10 Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká 
tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá 
své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho 

NEDĚLE 3. KVĚTNA 2020 – 4. 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 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10AfdNtSkCzPgMwGjqp9w436OveEvbvw4T28-f5Fs6sI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10AfdNtSkCzPgMwGjqp9w436OveEvbvw4T28-f5Fs6sI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b6vRYtIX67dsh1EiVHvWvblgVcWafg6ZeIjRZgSA0yg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b6vRYtIX67dsh1EiVHvWvblgVcWafg6ZeIjRZgSA0yg/edit?usp=sharing


hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Ježíš jim pověděl toto 
přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem 
dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo 
vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel 
a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“ 

 

ZASÍLÁNÍ OHLÁŠEK 

S novým webem dochází také ke 
změně odesílání ohlášek, jak bylo 

dříve avizováno. Již vám nebude 
chodit pravidelný mail, ale 
každou neděli vám přijde 
mailem tzv. „Newsletter“, tj. 
přehled nových článků, které 

byly za poslední týden na web přidány s odkazy na jednotlivé články. 
Zde si můžete rozkliknout také odkaz na ohlášky a stáhnout si je 

v pdf systému do svého počítače či vytisknout.  
Do odběru tohoto newsletter jsme zahrnuli vás všechny, kteří jste 
ohlášky doposud odebírali. Pokud by vám tento mail v neděli 
nepřišel, podívejte se ev. do spamu, zda mail nespadl tam – pokud 

ano, označte, že se nejedná o spam a příště by vám měl mail přijít v 
pořádku. V případě problémů se ohlaste na farní mail. 
Pokud jste doposud ohlášky neodebírali a rádi byste se k odběru těchto novinek přihlásili – stačí na hlavní webové 
stránce farnosti https://farnostvmyto.cz/ vpravo dole vyplnit vaše jméno a příjmení, mail a potvrdit, že přijímáte 
zásady ochrany osobních údajů a stisknout odebírat, a newsletter vám začne chodit. 
Pro rozesílání hromadných mailů budeme používat mailovou adresu rkfvmyto@gmail.com, pro korespondenci 

můžete nadále využívat mailovou adresu rkfvmyto@tiscali.cz. 
 

USNESENÍ VLÁDY ČR O ZVÝŠENÍ POČTU OSOB NA BOHOSLUŽBÁCH 

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 30.4.2020 se budou dále uvolňovat pravidla ohledně počtu osob na 
bohoslužbách. OD 11. KVĚTNA BUDE MOŽNÉ SLAVIT MŠE SVATÉ S POČTEM 100 ÚČASTNÍKŮ.  
Vládní usnesení ze dne 27. dubna 2020, které povoluje do 11. května 15 účastníků na bohoslužbě zůstává do té doby 
v platnosti. Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných 
podmínek se zvýší na 100 účastníků.  
Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod., 
toto rozhodnutí o nezapočítávání se hlavních vedoucích bohoslužby platí od 12. března 2020, jak sdělil od počátku 
prof. Roma Prymula. Vládní usnesení ze 30. dubna podepsané premiérem vlády Ing. Andrejem Babišem, zavazuje 
všechny veřejné bohoslužby ta, že není v síle nikoho dalšího, aby tato pravidla zpřísňoval a měnil. 
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český 
 

MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA K MADONĚ, KTEROU MŮŽETE RECITOVAT NA ZÁVĚR RŮŽENCE 

Maria, Ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje. 
Svěřujeme se Tobě, Uzdravení nemocných, jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově a zachovala svoji víru 
pevnou. 

Ty, Záchrano římského lidu, víš čeho nám zapotřebí, a jsme si jisti, že se postaráš, aby se, jako v Káni Galilejské, 
mohla navrátit radost a veselí po této chvíli zkoušky. 
Pomoc nám, Matko Božské lásky, abychom se připodobnili vůli Otce a dělali to, co nám řekne Ježíš, který vzal na 
sebe naše utrpení a obtížil se našimi bolestmi, aby nás – skrze kříž – přivedl k radosti vzkříšení. Amen. 
Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho 
nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná. 

 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO 
ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Kde najdete tuto fresku?   

Otázka z 26.4.2020: Kde najdete nyní tuto sochu? Koho 

znázorňuje? Sochu vzkříšeného Krista najdete v době velikonoční 
přímo před obětním stolem.  
 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto   facebook Farnost Vysoké Mýto 

Připravujeme se na příští neděli (10.5.2020) 5. neděle velikonoční: 1. čtení 
Sk 6,1-7, 2. čtení 1 Petr 2,4-9; Evangelium Jan 14,1-12 
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