
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 27. března do 3. dubna 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 28. BŘEZNA 2022 – PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

 15:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 29. BŘEZNA 2022 – ÚTERÝ PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

STŘEDA 30. BŘEZNA 2022 –STŘEDA PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

 16:00 – výstav Nejsvětější Svátosti + modlitba večerních chval (E. Loskotová) 
 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

              ZA ALENU ŽAMPACHOVOU A CELOU RODINU 

ČTVRTEK 31. BŘEZNA 2022 – ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

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

 18:00 – ekumenická bohoslužba slova ve Sboru Českobratrské církve evangelické 

PÁTEK 1. DUBNA 2022 – PÁTEK PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

 16:25 – hudební křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM (Benešovi) 
 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII HAVRÁNKOVOU (+3.4.2021) 

 17:45-18:45 – Nikodémova noc (zpovídá PPM) 
SOBOTA 2. DUBNA 2022 – SOBOTA PO 4. NEDĚLI POSTNÍ 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROSLAVA A ZDEŇKU HOŠKOVY, SYNA 
ZDEŇKA, JAROSLAVU LUKÁŠKOVOU A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 3. DUBNA 2022 – 5. NEDĚLE POSTNÍ 

 08:25 – křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM  

      09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
              ZA JANA NÁDVORNÍKA, RODINU NÁDVORNÍKOVOU A DUŠE V OČISTCI 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Zájemci o kurz Filip, který by se uskutečnil v sobotu 7.5.2022, nahlaste se prosím dnes. 
 Po 28.3. od 15.00 (převážně muži - stahování prachu z oken) a út 29.3. od 14.00: předvelikonoční úklid 

 Út 29.3., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  
 Čt 31.3., 18.00, Sbor Českobratrské církve evangelické: Postní ekumenická bohoslužba slova 

 Čt 7.4., 18.00, fara: Setkání pastorační rady 

 Pá 22.4.-so 23.4., Bratrská jednota baptistů: Národní konference Aglow na téma Rodina v Boží rodině. Více 
info na plakátku ve vitrínce a na https://aglow.cz/  

 Pá 1.7.-pá 8.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích; So 9.7.-so 23.7.: Letní dětský 
tábor Vranice 2021 

 Děkujeme za příspěvky na Adopce na dálku, sbírka je ukončena, do příštího roku zbylo 280 Kč. 
 Nedělní sbírka ve VM z 20.3: 5.299 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Lk 15,1-3.11-32 K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé 
Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk měl dva 
syny. Mladší z nich řekl otci: ‘Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.’ On tedy rozdělil majetek mezi ně. 
Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. 
Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. 
Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a 
řekl: ‘Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: 
Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho 
ze svých nádeníků!’ Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal 
ho a políbil. Syn mu řekl: ‘Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.’ 
Ale otec nařídil služebníkům: ‘Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! 

Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, 
a je zas nalezen!’ A začali se veselit. Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel 
hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: ‘Tvůj bratr se vrátil a 
tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.’ Tu se starší syn rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec 
vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: ‘Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. 

NEDĚLE 27. BŘEZNA 2022 – 4. NEDĚLE POSTNÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
 08:25 – křížová cesta za rodiny v kostele sv. Vavřince ve VM (Smolákovi) 
      09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JINDŘICHA 

ŠPLÍCHALA, RODIČE Z OBOU STRAN, MARII FOJTÍKOVOU A DUŠE 
V OČISTCI 

      – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)  

– mše sv. v kostele na Knířově 

https://aglow.cz/


A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj 
majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!’ Otec mu odpověděl: ‘Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, 
co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a 
je zase nalezen.’“ 
 

PRÁZDNINY S MALÝM OSLÍKEM 2022 

Termín: 1.7.-8.7.2022 

Letošní téma bude inspirováno knihou NA ARŠE V ŠEST. Spolu s tučňáky se 
staneme pasažéry na Noemově arše, kde na nás čeká spousta dobrodružství. 
Den budeme zahajovat akční rozcvičkou a po snídani se sejdeme ke 
společnému čtení z knihy, která nás přenese do doby, kdy na zemi nastala 
potopa. Dále bude nabídka společného programu (např. procházka, výlet, 
koupání, hry) nebo možnost individuálního trávení času. V 
programu bude také nabídka mše sv. (nejčastěji v „lesním 
kostelíčku“) a společná modlitba. Večery můžeme trávit u 
táboráku se zpěvem, programem a opékáním. 
Jídlo bude zajištěno třikrát denně. Ubytování bude 
v kamenné budově. V letošním roce s námi sic 
nebude moci tábořit naše kamarádka oslík Naďa, 
ale to neznamená, že se s ní vůbec neuvidíme….  
Cena za 8-denní pobyt (ubytování + plná penze + 
teplá voda pro úsporné sprchování) je vzhledem k navýšení ceny ze strany pronajímatele a 
navýšení cen energií 2.300 Kč/dítě 3-15 let, 2.900 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. 
Částku zašlete, prosím, na účet tábora č. 1325748329/0800 u České spořitelny. 
Doba splatnosti je do 15. června 2022. Nezapomeňte se pokusit o získání příspěvků u svého zaměstnavatele nebo 
pojišťovny. Přihlášku najdete na webu farnosti. 
 

ZÁVĚR EKUMENICKÉ SKUPINKY ŽEN K 4. OTÁZCE SYNODY O SYNODALITĚ – SLAVIT: 

V synodní skupině jsme se sešly ze třech různých denominací, v mnoha ohledech jsme přesto k sobě měly 
názorově velice blízko. Většina z nás se schází pravidelně v ekumenickém společenství modliteb matek, 

zvolily jsme tedy téma společného slavení. Prohovořily jsme naše vnímání důležitosti liturgie a Večeře Páně. Jestliže 
nás Pán zve na hostinu, ptaly jsme se, jak může církev toto pozvání zprostředkovat všem. Pociťujeme jako výzvu pro 

každého z nás, abychom byli všímaví k potřebám bratří a sester v našem okolí, ať už například směřují od osobně 
prožívané víry k její institucionalizaci, nebo se ocitli v těžké životní situaci, jakou je například rozpad manželství. 
Přály bychom si tvořit církev, kde by se každý, kdo chce jít za Kristem, cítil zcela přijat a neposuzován a mohl zde 

zakoušet Boží milosrdenství. Rády bychom, abychom se mohly s ostatními farníky častěji setkávat a lépe poznat, 
hovořily jsme i o možnostech oživení liturgie (např. osobnější přímluvy), zazněla také touha po častějším přijímání 
pod obojí. 
 

    
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Na kterém okně najdete tuto múzu? 

Otázka z 13.3.2022: Na kterém okně je tato múza? Tuto múzu najdete na vitráži 
s křtem Pána Ježíše v Jordáně. 

 

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

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

 

 Připravujeme se na příští neděli (3.4.2022) 5. neděle postní: 1. čtení: Iz 43,16-21; 2. čtení: Flp 

3,8-14; Evangelium: Jan 8,1-11 

 

A copak to mají ti 
tučňáci v tom kufru? 

A prší a prší….! Tak takhle 

dlouho už dlouho nepršelo. 

V pátek 25.3. se opět po dvouleté pauze uskutečnila 
tradiční Knířovská pouť. Na závěr slavnostní mše 
sv., jejímž hlavním celebrantem byl Mons. Pavel 
Rousek, jsme byli přítomni zasvěcení Neposkvrně- 

nému srdci Panny Marie. Foto na webu farnosti. 

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

