
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 16. do 23. května 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 17. KVĚTNA 2021 – PONDĚLÍ PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 15:30 – mše sv. v Naději (PPM) – jen pro obyvatele Naděje 

ÚTERÝ 18. KVĚTNA 2021 – ÚTERÝ PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

STŘEDA 19. KVĚTNA 2021 – STŘEDA PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 17:00 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

              NA PODĚKOVÁNÍ ZA DAR ŽIVOTA, ZA PROSBU O OCHRANU PANNY MARIE A 

POŽEHNÁNÍ PRO CELOU RODINU 

ČTVRTEK 20. KVĚTNA 2021 – SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, KNĚZE 

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

                                  ZA MARII VONDRÁČKOVOU, SYNA JANA A CELÝ ROD 

PÁTEK 21. KVĚTNA 2021 – PÁTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele s májovou pobožností sv. Vavřince ve VM (PPM)  

              ZA P. JIŘÍHO MANNLA, který by dnes slavil 101. narozeniny 

SOBOTA 22. KVĚTNA 2021 – VIGILIE SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PJK)  

 17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

NEDĚLE 23. KVĚTNA 2021 – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

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

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

  ZA DARY DUCHA SVATÉHO PRO FARNOST 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Čt 20.5., po mši sv., farní zahrada/ev. fara: posezení pro seniory 

 Pá 21.5., 15.45, fara: Příprava dětí na první sv. přijímání 

 So 29.5., 18.30, kostel sv. Vavřince/ev. farní zahrada: Příprava na biřmování 

 Ne 30.5. a ne 20.6., 14-18, farní zahrada: pokračování kurzu pro mládež Up2Me  

 Nabízíme k prodeji vystřihovací model kostela sv. Vavřince, jehož autorem je Petr Páv a Ing. Arch. Michal Leňo 

podle dokumentace autorizovaného stavitele Františka Schejbala. Cena 200 Kč. 

 Čt 1.7.-čt 8.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích na téma Putování s Mojžíšem do 

země zaslíbené. Cena za dítě 3-15 let 1.950 Kč, za dospělého 2.600 Kč, přihlášku najdete na webu farnosti. 

 Pá 9.7.-pá 23.7.: Letní dětský tábor Vranice 2021. Při letošní celotáborové hře se vydáme na Tajuplný ostrov z 

románu Julese Verna. Cena 3.900 Kč, přihlášku najdete na webu farnosti. Přihlášeno je již 12 dětí. 

 Nedělní sbírka ve VM: 9.5. 4.688 Kč, dveřní sbírka na pronásledované křesťany 2.520 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Jan 17,11b-19 Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi 

mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem 

je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě 

ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako 

ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem 

ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se 

zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.“ 
 

PROGRAM NOCI KOSTELŮ 28.5.2021 
 

*Společná hra „Útěk Svaté Rodiny do Egypta“ 

Letošní rok byl vyhlášen Rokem rodiny, a proto propojí všechny kostely a modlitebny našeho města společná hra, při které 

budeme spolu s Josefem, Marií a malým Ježíškem překonávat různé překážky na cestě do Egypta. Poukážeme tak na 

hodnoty, které jsou pro chod rodiny důležité, zvláště v této době, kdy žijí rodiny ještě více natěsno. Cílem hry je uvědomit 

si, že všechny překážky v rodině můžete zdolat jen společnými silami a zájmem o druhého. „Vždyť jsme přeci rodina, 
musíme si pomáhat...“ Hra bude mít šest zastavení, které budou zaznamenány na mapě představující cestu do Egypta, na 

půdorysu centra Vysokého Mýta. Po splnění úkolu získá soutěžící samolepku s vyobrazením překážky. Hra končí splněním 

všech úkolů a úspěšným doputováním do cíle cesty. Odměnou za hru bude poukázka na zmrzlinu dle vlastního výběru, 

kterou si budete moci vyzvednout v kostele sv. Vavřince. 

 

 

NEDĚLE 16. KVĚTNA 2021 – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

ZA JAROSLAVA SYROVÉHO A RODIČE Z OBOU STRAN 

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

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

 

Připravujeme se na příští neděli (23.5.2021) Slavnost Seslání Ducha Svatého: 

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

 



*Chrám sv. Vavřince 17.00-23.00 

Celý večer: výstava obrazů duchovních správců, kt. působili v naší farnosti od roku 1673, preludování na varhany 

17.00-17.40 společné zahájení Noci kostelů, scénka „Útěk Svaté Rodiny do Egypta“, zahájení výstavy 

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

17:40-21:30     „Truhlářská dílna sv. Josefa“ 

17:45-18:15      komentovaná prohlídka výstavy obrazů duchovních správců  

19:00-19:30      komentovaná prohlídka výstavy obrazů duchovních správců 
 

*Kostel Nejsvětější Trojice 18.00-22.30 

Celý večer:      kostel nasvícen svíčkami, prostor ke ztišení a modlitbě, meditační hudba 

Kolem kostela bude vytvořena poušť – jako jedna z překážek, kterou Svatá Rodina musela překonat na cestě do Egypta. Na 

cestě se však mohla občerstvit u Jakobovy studny, kterou vy sami pomůžete naplnit vodou. 
 

*Husův sbor 18.00-22.00 

Celý večer:      prohlídka sboru, bramboráky, pivo 

20.00             koncert sboru Otakar 
 

*Sbor Českobratrské církve evangelické 18.00-22.00 

Celý večer:  prohlídka kostela a zajímavých dvou skříňových varhan 

soutěžní hra pro děti dle počasí ve sborovém sále či na farské zahradě 
 

*Sborový dům Církve bratrské 18.00-22.00 

Celý večer:  prohlídka budovy, možnost meditace, ztišení, hry a soutěže pro děti, malé občerstvení 
 

*Sbor Bratské jednoty baptistů 18.00-22.00 

Celý večer:  připomenutí 95 let církve ve Vysokém Mýtě, komentovaná prohlídka, palačinky, káva, čaj 

 

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 13.5.2021 

1) Příspěvky členů PR, jak by mohli podpořit pastoraci v našich farnostech: 

P. Pavel Mistr – pokračovat v pastoraci farnosti, dokončení restaurátorských prací v okolí obrazu Nanebevzetí Panny Marie 

a přemýšlet nad udržitelností památek, především jejich pravidelnou kontrolou 

Radka Terezie Blajdová – koordinace pastoračních aktivit, rozložení sil na „klíčové pracovníky“, evangelizační aktivity 

(Noc kostelů, Nikodémova noc, Svatovavřinecké koncerty, tábor, prázdniny s malým oslíkem), duchovní růst farnosti 

(biblická tria, příprava na biřmování, náboženství, mládež, knihovna, setkávání seniorů), propagace farnosti (web, FB, 

Instagram, info na město a ev. diecézi), pamětnici farnosti, péče o zákristii 

Benešová Anežka – doprovod zpěvem při mši sv., do budoucna rozhovory se zajímavými lidmi z farnosti 

Herman Stanko – zástupce za farnost Vraclav (řeší zde vlhkost kostela, topení, elektřinu), být kontaktní osobou pro Slováky 

Morávková Jolana – zapojení mládeže do života farnosti, zařídit do kostela koberec pro malé děti s hračkami 

Severová Marie – koordinace úklidových skupinek a lektorů na neděli 

Smělá Jana – setkávání seniorů a být jim nablízku 

Veselíková Eva – zástupce za farnost Zámrsk, ve Slatině zapojení do lektorské služby a do Tříkrálové sbírky (ev. zapojit 

třeba i Bereniku), poznat více věřící ze Zámrsku 

Vích David – víkendy nejen pro ministranty (Borek) 

Víšek Pavel – akce pro muže, cyklopoutě 
 

2) Volby: místopředseda PR – Anežka Benešová, zástupce PR do ER – prozatím bude PR v ER zastupovat P. Pavel Mistr, 

sekretář PR – Radka Blajdová 
 

3) Noc kostelů 28.5.2021: Představen program NK. Získali jsme z města dotaci na 15.000 Kč. 

Žádost o pomoc při realizaci: 

- vyzvednout v ZUŠ stojany na obrazy, převoz vypůjčených předmětů z muzea 

- zajistit osvětlení výstavy, pomoc s instalací výstavy (čištění vitrín…) 

- zajistit truhlářskou dílnu – co se bude vyrábět, s kým, zajistit materiál a nářadí, pomoci vytvořit truhlářskou dílnu 

- sestavení ohrady pro oslíka před kostelem sv. Vavřince, dovezení oslíka z Dvořiště 

- vytvořit Jakobovu studnu před kostel Nejsvětější Trojice  
 

4) P. Jan Kunert byl od 1.8.2021 na 7 let ustanoven farářem pro ŘKF Hronov a administrátor excurrendo pro ŘKF Velké 

Poříčí. Děkujeme za jeho službu v našich farnostech. 
 

5) Realizace bytových domů v Pivovarské ul.: PR doporučuje prodej a zhodnocení pozemku firmou Tomáše Kindermanna 

s tím, že na našem pozemku postaví bytový soubor Vysoké Mýto – Pivovarská. Toto rozhodnutí bylo podpořeno 9 hlasy, 

hlasování se nezúčastnila Anežka Benešová, která musela odejít před koncem jednání. Toto své doporučení předává 

ekonomické radě, která by měla požádat biskupství o právní podporu. PR si je vědoma nejenom ekonomických ale i nových 

pastoračních možností do budoucna. Farnost má garantované přednostní předkupní právo na byty, které budou do budoucna 

zdrojem financování farnosti.     6) Představeny vytápěné dečky do kostela 
                

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Kde najdete tuto fresku? 
 

Otázka z 9.5.2021: Čí je tato socha a kde ji najdete? Jedná se o sochu sv. Jana 

Nepomuckého a najdete ji na oltáři u svatostánku. 
 

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

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 www.instagram.com/katolik.vmyto  

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

