
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 10. května do 17. května 2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 11. KVĚTNA 2020 – PONDĚLÍ PO 5. 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 v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA HALINU KARPINSKOU 

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

ÚTERÝ 12. KVĚTNA 2020 – ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 18:00 – májová pobožnost s možností přijímání v chrámu sv. Vavřince (PPM) 

 20:00 – farníci pro farníky - vysílání na facebooku 

STŘEDA 13. KVĚTNA 2020 – PANNY MARIE FATIMSKÉ 

                     18:00 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince (PPM)    
              ZA JAROSLAVA SYROVÉHO, RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 14. KVĚTNA 2020 – SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA 

  09:00 – koncelebrovaná mše sv. s kněžími z vikariátu v chrámu sv. Vavřince ZA RODIČE 

       KVAPILOVY, CELÝ ROD, PODĚKOVÁNÍ ZA DAR ŽIVOTA A POŽEHNÁNÍ PANNY MARIE 

PÁTEK 15. KVĚTNA 2020 – PÁTEK PO 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 18:00 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
               ZA EVU A JARMILU BOROŇOVY     

SOBOTA 16. KVĚTNA 2020 – SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, HLAVNÍHO PATRONA ČECH 

 14:30 – křest Ireny Ferkové v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
 16:00 – mše sv. s májovou pobožností v kostele v Zámrsku (PPM) 

 18:00 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA ANEŽKU A BOHUMILA 

              VELECKÝCH, ZA JANA DVOŘÁKA, RODINU BISOVU A DUŠE V OČISTCI 

 20:00 – zamyšlení na neděli - vysílání na facebooku 

NEDĚLE 17. KVĚTNA 2020 – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                 ZA RODINU JIRMANOVU, SCHEJBALOVU A DUŠE V OČISTCI 

                     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:  

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

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

 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. 

 Út 12.5., 18:30, fara: Setkání pastorační rady 

 St 13.5., 16:15 a pá 15.5., 10:00, farní zahrada: Příprava dospělých na svátosti  
 Od neděle 17.5. se opět můžete těšit na knihy z farní knihovny. 

 Ne 24.5., farní zahrada: po mši sv. zkouška Sborečku. Dětská mše sv. bude 14.6.2020. 
 Út 26.5., 16:00, kostel sv. Vavřince: Pontifikální mše sv. s oslavou 100. narozenin P. Jiřího Mannla a 

biřmováním Ivany Holkové, Anny Smolákové a Hanky Trávníčkové 

 Nedělní sbírka ve VM z 3.5.: 3.445 Kč v hotovosti. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Jan 14,1-12 Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 
V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a 
připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš 
mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo 
nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu 

řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo 

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 
 

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


viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říci: ‘Ukaž nám Otce’? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám 
mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve 
mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které 
já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.“ 
 

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

V nynější dramatické situaci, obtížené utrpeními a úzkostmi, jež dopadly na celý svět, utíkáme se k Tobě, Matko Boží 
a Matko naše, a hledáme útočiště pod Tvou ochranou. Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči v této 
koronavirové pandemii, potěš malomyslné a ty, kdo oplakávají svoje drahé zesnulé, pohřbené někdy způsobem, který 
zanechává rány v duši. Buď oporou těm, kdo mají úzkost o nemocné, jimž nemohou být kvůli nákaze nablízku. Vlej 
důvěru tomu, kdo se trápí nejistou budoucností a důsledky na poli ekonomiky a práce. 
Matko Boží a Matko naše, pros za nás Boha, milosrdného Otce, aby tato tvrdá zkouška skončila a vrátil se obzor 
naděje a pokoje. Jako v Káni se přimluv u svého božského Syna, aby potěšil rodiny nemocných a obětí a otevřel jejich 
srdce důvěře. Ochraňuj lékaře, ošetřovatele, zdravotnický personál, dobrovolníky, kteří jsou v tomto kritickém 
období v první linii a dávají svůj život v nebezpečí, aby zachraňovali životy druhých. Provázej jejich hrdinskou 
námahu a daruj jim sílu, dobrotu a zdraví. Buď po boku těm, kdo dnem i nocí asistují nemocným a kněžím, kteří se 
snaží s pastoračním vypětím a evangelním nasazením pomáhat a podporovat všechny. 
Svatá Panno, osvěť mysli mužů i žen vědy, aby našli správná řešení přemáhající tento virus. Pomáhej představitelům 
národů, ať jednají moudře, pečlivě a velkodušně, pomáhají těm, kterým se nedostává nezbytných prostředků k životu, 
a prozíravě a v duchu solidarity plánují sociální a ekonomická řešení. Nejsvětější Maria, pohni svědomími, aby 
obrovské částky, vynakládané na zbrojení a zdokonalování zbraní, byly namísto toho určeny na podporu bádání s 
cílem předcházet podobným katastrofám v budoucnosti. 

Milovaná Matko, dej, aby se ve světě rozrůstal smysl pro přináležitost k velké rodině a vědomí, že jsme všichni 
spojeni, abychom v bratrském a solidárním duchu přicházeli na pomoc tolikeré nouzi a bídě. Upevňuj ve víře, 
vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě. Maria, Těšitelko zarmoucených, obejmi všechny svoje sužované děti a 
dosáhni toho, aby nás Bůh svojí mocnou rukou vysvobodil z této hrozné epidemie a mohl tak být obnoven klidný život 
ve svém normálním běhu. Svěřujeme se Tobě, která záříš na naší cestě jako znamení spásy a naděje, ó milostivá, ó 
přívětivá, ó přesladká Panno Maria. Amen.  
    

Oltářní obraz Nanebevzetí 
Panny Marie od Petra Brandla 

prochází restaurováním. V 
současné době restaurátoři 
odstranili staré vrstvy laků a 
obraz tak získal původní zářivé 
barvy. Více fotografií najdete na 
webu farnosti. 

 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO 
ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tyto anděly?   

Otázka z 3.5.2020: Kde najdete tuto fresku? Jedná se o detail, 
který je součástí Mariánského oltáře v pravé lodi. Freskovou 

výzdobu vyhotovili podle návrhů pražského secesního malíře 
prof. K. V. Maška jeho žáci z Uměleckoprůmyslové školy.  

 

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) 6. neděle velikonoční: 1. čtení 
Sk 8,5-8.14-17, 2. čtení 1 Petr 3,15-18; Evangelium Jan 14,15-21 

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

