
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 28. března do 5. dubna 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PONDĚLÍ 29. BŘEZNA 2021 – PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 

 15:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ZDEŇKU ŠTĚPÁNOVOU   

ÚTERÝ 30. BŘEZNA 2021 – ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

   ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY QUINQUE VULNERUM 

STŘEDA 31. BŘEZNA 2021 – STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 

 11:00 – pohřeb pana Václava Klapala v kostele na Vraclavi (PPM) 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ŠTĚPÁNKU PODZIMKOVOU, DCERU 

STANISLAVU, RODIČE PODZIMKOVI A ŠIRŮČKOVI A CELOU RODINU 

ČTVRTEK 1. DUBNA 2021 – ZELENÝ ČTVRTEK – připomínka Ježíšovy poslední večeře 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 

  ZA ÚCTU K EUCHARISTII A ZA KNĚZE, KTEŘÍ PŮSOBILI V NAŠÍ FARNOSTI 

 18:30-20:00 – bdění v Getsemanské zahradě v kostele sv. Vavřince 

PÁTEK 2. DUBNA 2021 – VELKÝ PÁTEK – připomínáme si ukřižování Pána Ježíše, DEN VELKÉHO PŮSTU 

 09:00 – modlitba ranních chval a četby v kostele sv. Vavřince ve VM 

 09:30-14:30 – bdění v Getsemanské zahradě v kostele sv. Vavřince 

 14:30 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

 15:00 – Velkopáteční obřady v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 

SOBOTA 3. DUBNA 2021 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – VELIKONOČNÍ VIGILIE  

 09:00 – modlitba ranních chval a četby v kostele sv. Vavřince ve VM 

 09:30-17:00 – bdění u Božího hrobu v kostele sv. Vavřince 

 20:00 –Velikonoční vigilie v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 

               ZA POSÍLENÍ VÍRY V ŽIVOT VĚČNÝ 

NEDĚLE 4. DUBNA 2021 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

 07:30 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)  

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 

  ZA FARNOSTI S PROSBOU ZA UKONČENÍ PANDEMIE KORONAVIRU 

 10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

PONDĚLÍ 5. DUBNA 2021 – PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

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

 10:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
 

VELIKONOCE 2021: 

 Vzhledem k daným pravidlům (10% obsazenost míst na mši sv.) zapište prosím svoji účast na velikonočních 

obřadech – buď Zelený čtvrtek či Velký pátek a buď Bílá sobota nebo neděle Zmrtvýchvstání. Děkujeme. 

 Příležitost ke svátosti smíření: VM v kostele sv. Vavřince: st 31.3. 16.00-18.15 P. Piotr Antkiewicz, 16.00-17.25 

P. Pavel Mistr, 16.30-18.15 P. Karel Dvořák, Vraclav: st. 31.3. 18.30-19.00 P. Piotr Antkiewicz, P. Pavel Mistr 

 Čtení na Velikonoce: Prosíme o zapojení se do čtení a zpěvu žalmů na Velikonoční Triduum. Zapisujte se prosím 

u Radky Blajdové.  

 Zveme ministranty na velikonoční službu u oltáře. Nácviky se budou konat v kostele ve čtvrtek v 16:45 a poté po 

mši sv. a dále v sobotu v 19:15.  

 Prosím zapisujte se k bdění v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou 

sobotu. Rozpis je na stolku uprostřed kostela a na webu farnosti. 

 Na Velký pátek 2.4. je den přísného postu, který spočívá ve zdrženlivosti od masitých pokrmů a újmy v jídle. 

Zákonem pokání zdrženlivosti jsou vázány osoby od dovršení 14. roku věku. Zákonem pokání a újmou v jídle (je 

možné jíst jednou denně do syta) jsou vázání zletilí až do započatého 60. roku věku.  

 Postní pokladničky přineste prosím na Zelený čtvrtek a umístěte je pod obětní stůl. Děkujeme. 

 Děti můžou přinést své vyplněné postníčky na neděli Zmrtvýchvstání Páně. 

 Na Bílou sobotu budou tradičně připraveny malé paškálky. V tento den a v neděli Zmrtvýchvstání Páně budou 

žehnány pokrmy, které přineste v ošatkách nebo košíčcích před obětní stůl, ne v igelitových taškách. 

 V so 10.4. a o ne Božího milosrdenství 11.4. se bude při mších sv. ve všech farnostech udělovat svátost nemocných.  

PŘEJEME POŽEHNANÉ VELIKONOCE! 

NEDĚLE 28. BŘEZNA 2021 – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

     07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

     08:45 – žehnání ratolestí v kostele sv. Vavřince – živý přenos na facebooku 

     09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 

                  ZA NEMOCNÉ, TRPÍCÍ A PRONÁSLEDOVANÉ  

     10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

 



JAKÁ OMEZENÍ PLATÍ PRO LETOŠNÍ VELIKONOCE? (Celé instrukce najdete na webu farnosti.) 

1. Všeobecné zásady: Vynechávají jinak obvyklé průvody a věřící s výjimkou svatého přijímání zůstávají po celou 

dobu bohoslužby na svých místech. Zpěv lidu v kostele se nahradí zpěvem sólisty nebo scholy, žalmy se zpívají 

vcelku bez vkládané odpovědi lidu.   

2. Květná (pašijová) neděle: Pro žehnání ratolestí se použije slavnostní nebo jednoduchý vstup. Věřící v obou 

případech zůstávají na místech v kostele. Ratolesti se nerozdávají, k žehnání si věřící přinesou vlastní ratolesti. 

3. Mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek: Vynechává se mytí nohou. Průvod na místo uložení Nejsvětější 

svátosti nedoprovázejí věřící. 
4. Památka umučení Páně na Velký pátek: V přímluvách se doplní 11. přímluva za lidi stižené pandemií. Poté, co 

kříž uctí celebrant, pozdvihne jej a drží chvíli pozdvižený, zatímco věřící setrvají v tiché adoraci. Individuální 

uctívání kříže se vynechává, nebo se ponechá až po skončení obřadů.  

5. Soukromá modlitba v kostelích: S ohledem na místní podmínky a aktuální nařízení vlády ČR se vřele doporučuje, 

aby kněží během velikonočního tridua ponechali kostely otevřené pro soukromou modlitbu věřících.  
6. Velikonoční vigilie: Pro čas Velikonoční vigilie je možné použít výjimku ze zákazu nočního vycházení (návrat do 

místa bydliště), pokud bohoslužba začne před 21.00 hodinou. Doporučuje se tedy začít vigilii nejpozději ve 20.30 

hodin. Žehnání ohně se koná u vstupu do kostela a účastní se ho jen kněží a ministranti, zatímco všichni věřící 

zůstanou na svých místech otočeni směrem ke dveřím. Při druhé výzvě „Světlo Kristovo!“ svíčky věřícím zapálí 

ministranti tak, aby se věřící neshlukovali.  
8. Boží hod velikonoční: Žehnání pokrmů mohou věřící vykonat ve svých domovech. 

 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Na web farnosti najdete fotogalerii z Knířovské pouti naruby. 

 Čt 1.7.-čt 8.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích; Pá 9.7.-pá 27.7.: Letní dětský 

tábor Vranice 2020 

 Nedělní sbírka ve VM: 21.3. 3.090 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mk 15,1-39 Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby 

byl ukřižován. Vojáci ho odvedli dovnitř dvora, to je do vládní budovy, a svolali celou četu. Oblékli mu rudý plášť, upletli 

trnovou korunu a nasadili mu ji. Pak ho začali pozdravovat: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho rákosovou holí po hlavě, 

plivali na něj, klekali na kolena a holdovali mu. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu rudý plášť, oblékli mu zase jeho 

šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali. Jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole a šel kolem – otce Alexandrova 

a Rufova – přinutili, aby nesl jeho kříž. Přivedli ho na místo, kterému se říkalo Golgota, což znamená v překladu Lebka. 

Dávali mu víno s přimíchanou myrhou, ale on ho nepřijal. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty: losováním o nich rozhodli, 

co si kdo má vzít. Bylo devět hodin dopoledne, když ho ukřižovali. Jeho provinění hlásal nápis: „Židovský král“. Zároveň s 

ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici, druhého po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu 

mluvili, potřásali hlavou a říkali: „Hleďme, chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět! Zachraň sám sebe a sestup 

z kříže!“ Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé Zákona a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci 

nemůže. Mesiáš, izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho i ti, kdo byli spolu s ním 

ukřižováni. Když bylo dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným 

hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“, to je v překladu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli 

někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: „Hleďte, volá Eliáše!“ Jeden z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na 

rákosovou hůl a chtěl mu dát pít; říkal přitom: „Počkejte, chceme vidět, zdali ho Eliáš přijde sejmout!“ Ježíš však vydal 

mocný hlas a vydechl naposled. Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. Když setník, který stál při tom naproti 

němu, uviděl, že tak vydechl naposled, prohlásil: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“ 
 

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY 2021-2025 

Ve dnech 19.-21.3.2021 proběhly ve Vysokém Mýtě volby do pastorační rady. Celkem se voleb zúčastnilo 60 voličů.  

Jeden volební lístek byl uznán jako neplatný z důvodu označení více kandidátů. 

Výsledky voleb: 1. 45 hlasů Bc. Anežka Benešová, 2. 42 hlasů PhDr. David Vích, 3. 39 hlasů Mgr. Jolana Morávková, 

4. 37 hlasů Mgr. Marie Severová, 5. 31 hlasů Pavel Víšek, 6. 22 hlasů Jiří Zelenka, 7. 20 hlasů Jana Smělá  

Volenými členy PR se tedy stávají Bc. Anežka Benešová, PhDr. David Vích, Mgr. Jolana Morávková a Mgr. 

Marie Severová. P. Pavel Mistr dále jmenoval do PR Pavla Víška a Janu Smělou. Členem PR je dále Mgr. Radka 

Blajdová, laik pověřený biskupem k účasti na pastorační péči, a za farnost Vraclav byl jmenován Stanislav Herman. 

Předsedou PR je P. Pavel Mistr. V neděli 4.4., na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, budou zvolení a jmenovaní kandidáti 

uvedeni do funkce složením slibu a současně jim budou předány podepsané dekrety o ustanovení za člena pastorační 

rady. Děkujeme všem kandidátům a voličům za aktivní účast ve volbách. 

Za volební komisi Radka Terezie Blajdová a Jarmila Soukalová 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Co znázorňuje tento obraz poznáte, ale víte, kde se nachází?  
 

Otázka z 21.3.2021: V jakém kostele najdete tuto křížovou cestu? 
 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké Mýto   

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto  

 
Připravujeme se na příští neděli (4.4.2021) Slavnost Zmrtvýchvstání 

Páně: 1. čtení Sk 10,34a.37-73; 2. čtení: Kol 3,1-4; Evangelium Jan 20,1-9 
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