
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 17. května do 24. května 2020 

 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 18. KVĚTNA 2020 – PONDĚLÍ PO 6. 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) KE CTI SV. JANA PAVLA II.  

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

ÚTERÝ 19. KVĚTNA 2020 – ÚTERÝ PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 20:00 – farníci pro farníky - vysílání na facebooku 

STŘEDA 20. KVĚTNA 2020 – SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, KNĚZE 

                     18:00 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince (PPM)    
              ZA JAROSLAVA A MARUŠKU MOTYČKOVY 

ČTVRTEK 21. KVĚTNA 2020 – SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

  18:00 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
               NA PODĚKOVÁNÍ ZA 100 LET ŽIVOTA A PERSPEKTIVU ŽIVOTA VĚČNÉHO  
PÁTEK 22. KVĚTNA 2020 – SV. RITY Z CASCIE, ŘEHOLNICE 

 18:00 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA NENAROZENÉ DĚTI  
SOBOTA 23. KVĚTNA 2020 – SOBOTA PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 15:00 – křest Andreje Ferka 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 RODINU ČÁSTKOVU, ZELENKOVU A TALACKOVU 

 20:00 – zamyšlení na neděli - vysílání na facebooku 

NEDĚLE 24. KVĚTNA 2020 – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele na Slatině (PPM) 
 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                 ZA VLADIMÍRA KYSILKU, VÁCLAVA BENEŠE, CELÝ ROD 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:  

 Dnešní den je Dnem modliteb za pronásledované křesťany a dnešní sbírka bude věnována na pomoc křesťanům 
v zemích Blízkého východu. Děkujeme. 

 Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny, především o sv. Janu Pavlovi II. 
 Od 11.5. se může mší sv. za dodržení všech daných hygienických pravidel účastnit max. 100 lidí, od 25.5. pak 

max. 300 lidí. Aby byly dodrženy 2metrové rozestupy, stanovili jsme následující kapacitu našich kostelů. Po 

naplnění kapacity 100 osob bude kostel uzavřen. 

 Zápis z pastorační rady najdete na webu farnosti. 

 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. 

 Pá 22.5., 16:00, fara: Příprava dospělých na svátosti  
 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 

 Pá 5.6. 21:00-22:00: Nikodémova noc 

 Čt 11.6., 17:00, kostel sv. Vavřince: Slavnost Těla a Krve Páně, po které bude následovat průvod do kostela 
Nejsvětější Trojice. Prosíme o pomoc se zajištěním oltářů. 

 Pá 12.6.: Noc kostelů 

 Nedělní sbírka ve VM z 10.5.: 2.890 Kč v hotovosti. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Jan 14,15-21 Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. 
A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, 
protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu. 
Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den 
poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně, jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, 
a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ 
 

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 

 



P. Jiří Mannl oslaví 21. května své 100. narozeniny. Přejeme mu vše nejlepší a Boží požehnání do dalších let! 
Jeho narozeniny budou slaveny následovně: 

*Ve čtvrtek 21.5. navštíví P. Mannla bývalí farníci z Holic a přilehlých farností. 
*V pátek 22.5. navštíví P. Mannla jeho širší rodina. 
*V neděli 24.5. s naší farností. Po mši sv. bude následovat před kostelem malé občerstvení. 
*V úterý 26.5. s kněžími z Hnutí Focolare a následně s biskupem Janem Vokálem při mši sv. 
 

Prosíme o pomoc se zajištěním: 
- napečení sladkého a slaného na úterý 26.5. Zájemci, hlaste se prosím u paní Lídy Částkové. 
 - zajištění sudu a výčepu piva 

- nákup nápojů, tácků, ubrousků, kelímků 

- nanošení stolů, nádobí, občerstvení, nápojů (cukr, mléko, kelímky, tácky, ubrousky, káva, varný válec, 
pípa, držák na pytle na odpad – papír, plast) před kostel přede mší sv.: 4 lidi 

- kostelník, ministranti 
- vchod do kostela: Severová 

- usazování účastníků mše sv.: Motyčková  
- roznošení židlí po kostele 

- výdej občerstvení (s rouškami a rukavicemi): 3 lidi  
- výčep piva a nalévání nápojů: 3 lidi 
 

 
V listopadu 1989 se P. Jiří Mannl zúčastnil svatořečení Anežky České v Římě a při této příležitosti se setkal 
s Janem Pavlem II., který byl o pouhé 3 dny starší a dnes je již svatořečen. 
 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Co znázorňuje tato freska?   

Otázka z 10.5.2020: Kde najdete tyto anděly? 

Tito andělé jsou součástí oltářního obrazu od 
Petra Brandla Nanebevzetí Panny Marie z roku 

1728. 
 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto    

facebook Farnost Vysoké Mýto 

Připravujeme se na příští neděli (24.5.2020) 7. neděle velikonoční: 1. čtení 
Sk 1,12-14, 2. čtení 1 Petr 4,13-16; Evangelium Jan 17,1-11a 

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

