
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 5.  do 12. dubna 2020 

 
 
 
 
 

PONDĚLÍ 6. DUBNA 2020 – PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 

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 7. DUBNA 2020 – ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 

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

STŘEDA 8. DUBNA 2020 – STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 

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

ČTVRTEK 9. DUBNA 2020 – ZELENÝ ČTVRTEK - připomínka Ježíšovy poslední večeře 

                      17:30 – mše sv. - živé vysílání na facebooku 

                                  ZA ÚCTU K EUCHARISTII A ZA KNĚZE, KTEŘÍ PŮSOBILI V NAŠICH FARNOSTECH  
PÁTEK 10. DUBNA 2020 – VELKÝ PÁTEK - připomínáme si ukřižování Pána Ježíše, DEN VELKÉHO PŮSTU 

                      09:00 – Modlitba ranních chval a četby - živé vysílání na facebooku 

  14:30 – Křížová cesta z kostela sv. Vavřince - vysílání na facebooku 

 15:00 – Velkopáteční obřady - živé vysílání na facebooku 

SOBOTA 11. DUBNA 2020 – BÍLÁ SOBOTA  

                     09:00 – Modlitba ranních chval a četby - živé vysílání na facebooku    

 20:00 – velikonoční vigilie - živé vysílání na facebooku 

                                   ZA POSÍLENÍ VÍRY V ŽIVOT VĚČNÝ 

NEDĚLE 12. DUBNA 2020 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

    09:00 – soukromá mše sv. na faře 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 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Možnost přijmout individuálně svaté přijímání: 
VM, kostel sv. Vavřince: každá neděle: 11.00-12.30, Zelený čtvrtek: 18.30-19.30, Velký pátek: 16.30-17.30; 

Knířov: neděle 12.4.: 13.30-14.30; Zámrsk: neděle 12.4.: 15.00-16.00; Vraclav: pondělí 13.4.: 10.30-11.30 

 Čtení na Velikonoce: Prosíme o zapojení do čtení a zpěvu žalmů na Velikonoční Triduum. Prosím, zapisujte se 
do tabulky a vyčkejte na potvrzení a zaslání textu. Text nám prosím nahrajte a pošlete nahrávku, nejlépe přes 
WhatsApp či Messenger, pustíme ho pak ze záznamu.  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gf9U7opJIjD_HRgL7fMoaiybNJ_jOOmTlSaGQGv7I5E/edit

#gid=0 

 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. 

 St 8.4.: 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: Mt 27,33-54 Když došli na místo zvané Golgota, což znamená „Lebka“, dali mu pít víno smíchané 
se žlučí. Okusil, ale pít nechtěl. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty losováním. Potom si tam sedli a hlídali ho. 
Nad hlavu mu připevnili nápis s udáním jeho provinění: „To je Ježíš, židovský král.“ Zároveň s ním byli ukřižováni 
dva zločinci, jeden po pravici, druhý po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili. Potřásali hlavou 
a říkali: „Chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět. Zachraň sám sebe! Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“ 

Stejně tak se mu posmívali i velekněží s učiteli Zákona a staršími a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. 
Je prý to izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, a uvěříme v něho. Spoléhal na Boha, ať ho teď vysvobodí, má-li v 

něm zalíbení. Přece řekl: ‘Jsem Boží Syn!’“ Stejně ho tupili i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Od dvanácti hodin 
nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Kolem tří hodin zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema 
sabachthani?“, to znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, 
říkali: „On volá Eliáše!“ Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl 
mu dát pít. Ostatní však říkali: „Počkej, chceme vidět, zdali ho přijde Eliáš zachránit.“ Ježíš však znovu vykřikl 

mocným hlasem a skonal. Vtom se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály se 
rozpukly, hroby se otevřely a mnoho těl zesnulých svatých bylo vzkříšeno. Po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, vešli do 
Svatého města a ukázali se mnoha lidem. Když setník a jeho lidé, kteří měli u Ježíše stráž, viděli to zemětřesení a 
všechno, co se dělo, hrozně se polekali a říkali: „To byl opravdu Syn Boží.“ 

NEDĚLE 5. DUBNA 2020 – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

    09:00 – soukromá mše sv. na faře ve VM (PPM) – živé vysílání na facebooku                 

ZA FARNOSTI                  

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

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gf9U7opJIjD_HRgL7fMoaiybNJ_jOOmTlSaGQGv7I5E/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gf9U7opJIjD_HRgL7fMoaiybNJ_jOOmTlSaGQGv7I5E/edit#gid=0
https://farnostvmyto.cz/co-delat-kdyz/chci-dat-dar-na-cirkev/


KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
 Otázka: Kde najdete v našem kostele tento kříž? 
  

Otázka z 29.3.2020: Kde najdete tento reliéf? Tento reliéf je součástí 
hlavního oltáře a byl původně v cisterciáckém kostele Nanebevzetí 
Panny Marii v Sedlci u Kutné Hory. Dvojice reliéfu v dolní části 
oltáře představuje zakladatele a opaty první 5 cisterciáckých 
klášterů zasvěcených Nanebevzetí Panny Marie. Na tomto detailu je 
zachycen zázrak, který se stal o vigiliích svátku Nanebevzetí Panny 

Marie roku 1591 v irském klášteře Magio, kde byli členové konventu 
sťati, ale v čas večerní modlitby si nasadili hlavy, aby mohli odzpívat 

nešpory tohoto největšího cisterciáckého svátku. Na oltáři najdete ještě 
jednoho mnicha s uťatou hlavou… 

 

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 (5.4.2020) Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 

1. čtení Sk 10,34a.37-43, 2. čtení Kol 3,1-4; Evangelium Jan 20,1-9 
 

Dnes začíná Týden modliteb za mládež 

V týdnu od 29. března do 5. dubna 2020 jsme se každý den modlili za mládež. 

Brožurkou, kterou k tomuto týdnu vydala sekce pro mládež ČBK jsme se nechali 
inspirovat k večerní modlitbě a přímluvám během tohoto týdne. 
 

Duchovní inspirace nejen pro dobu koronaviru 

V tomto článku najdete celou řadu odkazů na zajímavé webové stránky, které 
mohou obohatit váš duchovní život. Prostě duchovní život on-line je nyní 
v kurzu… 

Povzbuzení k modlitbě živého růžence na příští tři měsíce: Čerpejme ze 
studny svého srdce 

Zde najdete povzbuzení P. Jiřího Pilze pro letošní tak trochu “postní 
Velikonoce”. Toto povzbuzení jsme vždy rozdávali společně s modlitbou 

desátků živého růžence. Pokud někomu desátek chybí, ozvěte se. 

Přehled živého vysílání v týdnu od 30. března do 5. dubna 2020 

Nestihli jste se podívat na všechny živé přenosy tohoto týdne a chtěli byste to 
dohnat a je pro vás těžké hledat odkazy na facebooku? Právě zde najdete odkazy 
na všechna videa z tohoto týdne pohromady… 

 

Jaká bude Noc kostelů 2020 ve Vysokém Mýtě? 

V letošním roce by se Noc kostelů měla konat v pátek 5. června a i když v 
současné situaci nevíme, jak to všechno dopadne, přípravy na Noc kostelů 
2020 již začaly… Jaký program se chystá? Podívejte se… 

Svatý týden: Od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání Páně 

Nabízíme „miniprůvodce“ Svatým týdnem. Článek, který vyšel vloni na webu 

cirkev.cz je doplněn fotografiemi z kostela sv. Vavřince. 

Vzpomínka na Květnou neděli 2019 

Jelikož letos nemůžeme slavit Květnou neděli společně, podívejte se alespoň na 
malou vzpomínku z loňského roku. Najdete zde fotografie i krátká videa 
z průvodu od kostela Nejsvětější Trojice. 

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

