
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 7. června do 14. června 2020 

 
 
 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 8. ČERVNA 2020 – PONDĚLÍ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

 13:30 – mše sv. v kostele na Knířově při pohřbu pana Jiřího Svobody (PPM) 
ÚTERÝ 9. ČERVNA 2020 – ÚTERÝ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                    20:00 – farníci pro farníky - vysílání na facebooku 

STŘEDA 10. ČERVNA 2020 – STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)    
ČTVRTEK 11. ČERVNA 2020 – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 

 17:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM), následuje průvod do kostela Nejsvětější Trojice 

               ZA ÚCTU K EUCHARISTII  

PÁTEK 12. ČERVNA 2020 – PÁTEK 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ – NOC KOSTELŮ 

 18:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA OCHRANU NAŠEHO MĚSTA A OKOLÍ 

SOBOTA 13. ČERVNA 2020 – PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (P. Antonín Brychta) 
 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (P. Antonín Brychta) 
               ZA ANTONÍNA ANDRLEHO, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

 20:00 – zamyšlení na neděli - vysílání na facebooku 

NEDĚLE 14. ČERVNA 2020 – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   07:30 – mše sv. v kostele na Slatině ze slavnosti Těla a krve Páně (PPM)  

   09:00 – dětská mše sv. s prvním sv. přijímáním v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI 

                     10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi ze slavnosti Těla a krve Páně (PPM) 

 13:30 – mše sv. v kostele na Knířově ze slavnosti Těla a krve Páně (PPM)  
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 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 webu farnosti si můžete prohlédnout 
rozhovor s Pavlem Diblíkem, který hraje v naší farnosti na varhany. 

 Po 8.6., 15:00: prosíme o pomoc s úklidem kostela Nejsvětější Trojice 

 Čt 11.6., 17:00, kostel sv. Vavřince: Slavnost Těla a Krve Páně, po které bude následovat průvod do kostela 
Nejsvětější Trojice. Oltáře: u sochy sv. Vavřince: Jarmila Jiskrová, v kostele Nejsv. Trojice: Víškovi a dále 
prosíme o pomoc se zajištěním oltáře před kostelem Nejsv. Trojice u sv. Jana Nepomuckého. Hlaste se prosím 
paní Částkové. Dále prosíme děvčata, aby přišly obléknuté v bílých šatech a přinesly si košíčky s okvětními lístky. 

 Pá 12.6.: Noc kostelů – hlaste se prosím do služby na jednotlivá stanoviště R. Blajdové.  

Potřebujeme obsadit tyto pozice, zapsat se můžete i do tabulky na webu: 

20.00-22.00 – hlídání výstavy v kostele 

17.40-20.00 – pod schody k malému zvonu 

19.00-20.00 – dole u schodiště na kůr a do věží 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vakt_VInmmnEZJpNIdnp8ZZmlxZ-CVFUA6UE-P-

tvMo/edit?usp=sharing  

 Ne 14.6. a 21.6., 16:00-18:00, fara: Up2Me – pokračování kurzu pro dospívající mládež 

 3.7.-17.7., Vranice: Tábor s malým oslíkem na téma „Putování s apoštolem Pavlem“. Tábor bude pořádán 
v menším rozsahu, zašlete tedy prosíme co nejdříve vyplněné přihlášky, které najdete na webu farnosti. 

 28.6.-2.7., Vranice: Letní rodinný pobyt Vranice 2020 aneb Prázdniny s malým oslíkem. Prosíme o nahlášení 
zájmu co nejdříve. 

 Nedělní sbírka ve VM z 31.5.: 6.641 Kč v hotovosti. Bohu díky! 
 

PROGRAM NOCI KOSTELŮ – PÁTEK 12.6.2020: 
*společná hra „Pomozme Jeronýmovi s překladem Bible“ 

Letos si připomínáme 1.600 let od úmrtí významného teologa a 
učitele církve sv. Jeronýma, který přeložil Bibli do latiny a letošní 
rok byl také vyhlášen tzv. „Rokem Božího slova“. Proto naši Noc 
kostelů „doprovodí“ Jeroným, kterému děti v rámci společné hry 
pomůžou s překladem Písma svatého. 
Hra bude spojovat kostel sv. Vavřince, kostel Nejsvětější Trojice, 
Husův sbor a Sbor ČCE ve Vysokém Mýtě.   

NEDĚLE 7. ČERVNA 2020 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

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

                     10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

 13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)  

 20:00 – modlitba desátku - živé vysílání na facebooku 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vakt_VInmmnEZJpNIdnp8ZZmlxZ-CVFUA6UE-P-tvMo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vakt_VInmmnEZJpNIdnp8ZZmlxZ-CVFUA6UE-P-tvMo/edit?usp=sharing


 

Průkazku s úkoly a mapkou si vyzvednete v jakémkoliv kostele či sboru. V každém objektu budete plnit úkoly, které 
vám pomohou k získání slovníku, pomocí kterého pomůžete sv. Jeronýmovi přeložit chybějící verš z Písma sv. Za 
vyluštěný překlad jsou pro vás připraveny odměny, které si budete moct vyzvednout v kostele sv. Vavřince do 22:30. 
  

*Chrám sv. Vavřince 17:00-23:00 

celý večer:        výstava obrazů, zvláště s patrony našeho města a kostela 

17:00-17:40      společné zahájení Noci kostelů, scénka se sv. Jeronýmem, zahájení výstavy 

17:40-20:00      zpřístupnění zvonu sv. Jiří a nově zrestaurovaného zvonu sv. Vavřince a kůru 

17:40-21:30      výtvarná dílna pro děti „Chvalte ho, všichni jeho andělé…“ (Ž 148,2) 
17:45-18:00      komentovaná prohlídka za patrony našeho města a kostela 

18:30-19:15      mše sv. za naše město a okolí 
20:40-20:55      komentovaná prohlídka za patrony našeho města a kostela       
 

*Kostel Nejsvětější Trojice 19:00-22:00 

celý večer:        kostel nasvícen svíčkami, prostor ke ztišení a modlitbě, vystavená Nejsvětější svátost, hudba 

19:30-20:30      možnost setkání s Ježíšem ve svátosti 
 

*Husův sbor 18:00-22:00 

celý večer:         prohlídka sboru, bramboráky 
 

*Sbor Českobratrské církve evangelické 18:00-22:00 

celý večer:         prohlídka kostela 

 

NOVÁ PRAVIDLA KONÁNÍ BOHOSLUŽEB OD 8.6.2020 

- Mše sv. se může účastnit max. 500 osob; 

- Ruší se dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící; 
- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci 
jedné rodiny nebo jinak propojených osob); 
- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce; 

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie; 
- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou; 

- Na základě rozhodnutí diecézního biskupa mají věřící svobodnou volbu způsobu přijímání Eucharistie: do úst či 
na ruku; 

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm; 
- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat; 
- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě 
prostoru je věnována mimořádná péče; 
- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor; 
- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty; 
- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči; 
- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě. 
 

EVANGELIUM: Jan 3,16-18 Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, 
ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve 
jméno jednorozeného Syna Božího.“ 
 

 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ 
PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Co znázorňuje tento reliéf a kde ho 
najdete?   

Otázka z 31.5.2020:. Kde najdete tento 

detail s odkazem na Zj 6? Jedná se o detail 
zpovědnice, který odkazuje na Janovo 
Zjevení, kde se píše o Beránkovi, který 

rozlomil sedm pečetí. 
 

 

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

   

www.instagram.com/katolik.vmyto   

facebook Farnost Vysoké Mýto 
Připravujeme se na příští neděli (11.6.2020) 11. neděle v mezidobí: Ex 19,2-

6a, 2. čtení Řím 5,6-11; Evangelium Mt 9,36-10,8 

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

