
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 24. května do 31. května 2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 25. KVĚTNA 2020 – PONDĚLÍ PO 7. 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 MARII ANTLOVOU, RODIČE A DUŠE V OČISTCI 

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

ÚTERÝ 26. KVĚTNA 2020 – PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE 

                   16:00 – pontifikální mše sv. s biřmováním a oslavou 100. narozenin P. Jiřího Mannla (Mons. Jan Vokál)  
             ZA BIŘMOVANCE A P. JIŘÍHO MANNLA - živé vysílání na facebooku 

                   20:00 – farníci pro farníky - vysílání na facebooku 

STŘEDA 27. KVĚTNA 2020 – STŘEDA PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

                     18:00 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince (PPM)    
              ZA MARTINA A HANU MATUROVY A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 28. KVĚTNA 2020 – ČTVRTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

  18:00 – mše sv. s májovou pobožností v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
PÁTEK 29. KVĚTNA 2020 – SV. PAVLA VI., PAPEŽE 

  08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
                                   ZA MARTINA A HANU MATUROVY A DUŠE V OČISTCI 

 SOBOTA 30. KVĚTNA 2020 – PAMÁTKA SV. ZDISLAVY 

 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 – zamyšlení na neděli - vysílání na facebooku 

NEDĚLE 31. KVĚTNA 2020 – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

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

                 ZA DARY DUCHA SVATÉHO PRO NAŠI FARNOST A ZVLÁŠTĚ PRO BIŘMOVANCE 

                     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:  

 Ne 24.5., fara: po mši sv. zkouška Sborečku. Dětská mše sv. bude 14.6.2020. 
 Od 25.5. se může mše sv. zúčastnit max. 300 lidí za dodržení 2metrových rozestupů. Prosíme o respektování 

stanovených pravidel. 
 Na webu farnosti najdete medailonek o P. Jiřím Mannlovi a fotogalerie z jeho oslav. 

 Út 26.5.: Prosíme 3 dobrovolníky, kteří by vydávali před kostelem občerstvení, a další 2 lidi na roznos nápojů. 
Napečené cukroví a slané můžete donést na faru během pondělí či ev. úterý dopoledne. Dále prosíme alespoň 5 
ministrantů, aby se přihlásil P. Mistrovi. 

 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. 

 Na poslední neděli před Letnicemi, tj. 24.5., si připomínáme Světový den sdělovacích prostředků, ke kterému 
papež František vydává poselství. Přečíst si ho můžete zde:  

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200522poselstvi-svateho-otce-frantiska-k-54-svetovemu-dni-

sdelovacich-prostredku 

 Ne 31.5. bude sbírka na pastorační aktivity v diecézi. 
 Pá 5.6. 21:00-22:00: Nikodémova noc 

 So 6.6.: Orelská pouť na Hoře Matky Boží Králíky. Plakátek ve vitrínce, informace na tel. 603 153 577. 

 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 17.5. na pronásledované křesťany: 5.058 Kč v hotovosti. Bohu díky! 
 CENAP Brno nabízí letní kurz pro dívky od 12 do 18 let na téma „Být sama sebou“ v termínu 27.7.- 31.7. 2020. 

Více info na: https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1  

 

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, narozeninový speciál - živé vysílání na facebooku 

 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200522poselstvi-svateho-otce-frantiska-k-54-svetovemu-dni-sdelovacich-prostredku
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200522poselstvi-svateho-otce-frantiska-k-54-svetovemu-dni-sdelovacich-prostredku
https://www.cenap.cz/byt-sama-sebou-1


 Královéhradecké biskupství otevře na podzim Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné, který 
proběhne od září do prosince v rámci 8 sobot. Termín uzávěrky přihlášek je 30. května 2020. Program najdete ve 

vitrínce a na webu diecéze: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5768-kurz-pro-dobrovolniky.html 
 

EVANGELIUM: Jan 17,1-11a Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn 
oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že 
poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem 
dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl 
svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, 
že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem 
vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a 

všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě.“ 
 

OSLAVY 100. NAROZENIN P. JIŘÍHO MANNLA 

 
Návštěva bývalých farníků z Holic spolu s P. Radkem Martínkem. 
 

      
V kostele v Příchovicích.                                                      Setkání s bývalou farností Rokytnice nad Jizerou. 
 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Koho znázorňuje tato socha a kde ji najdete?   

Otázka z 17.5.2020: Co znázorňuje tato freska? Freska znázorňuje 
Nanebevstoupení Páně a najdete ji v presbytáře kostela. Fresková 
výzdoba v kostele sv. Vavřince je spojena se jménem pražského 
secesního malíře prof. K. V. Maška, jehož žáci z Uměleckoprůmyslové 
školy podle jeho návrhů ozdobili stěny kostela freskovou malbou. 
 

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

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

Připravujeme se na příští neděli (31.5.2020) Slavnost Seslání Ducha Svatého: 

1. čtení Sk 2,1-11, 2. čtení 1 Kor 12,3b-7.12-13; Evangelium Jan 20,19-23 

http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5768-kurz-pro-dobrovolniky.html
https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
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