
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 1. května do 8. května 2022 

  
 
 
 
 
 

PONDĚLÍ 2. KVĚTNA – PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

   10:30 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 
                      15:30 – mše sv. v Penzionu ve VM (PPM)  

ÚTERÝ 3. KVĚTNA 2022 – SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ 

STŘEDA 4. KVĚTNA 2022 – STŘEDA PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 16:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

ČTVRTEK 5. KVĚTNA 2022 – ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 09:00 – koncelebrovaná mše sv. s kněžími z vikariátu v kostele sv. Vavřince ve VM   
PÁTEK 6. KVĚTNA 2022 – PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA 

 16:45 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA ÚMYSL DÁRCE 

 18:00-19:00 – Nikodémova noc 

SOBOTA 7. KVĚTNA 2022 – SOBOTA PO 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM) 
 17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROSLAVA A 

ŠTĚPÁNKU PODZIMKOVI, DCERU STANISLAVU A CELOU RODINU 

NEDĚLE 8. KVĚTNA 2022 – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOST 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Út 3.5., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  
 Pá 6.5., 15:30, fara: Příprava na biřmování 
 So 7.5., 9.00-20.00, fara: Kurz Filip  

 Ne 8.5., 15.00, kostel sv. Vavřince: Orel jednota Vysoké Mýto uspořádá zve na oslavu Svátku matek. Maminkám 
popřejí děti svým vystoupením a dospělí připraví drobné pohoštění před kostelem. 

 Ne 8.5. - sbírka na Kněžský seminář 

 Pá 1.7.-pá 8.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích. Letošní téma bude inspirováno 
knihou NA ARŠE V ŠEST. Spolu s tučňáky se staneme pasažéry na Noemově arše, kde na nás čeká spousta 
dobrodružství. Cena: 2.300 Kč/dítě 3-15 let, 2.900 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. Přihláška na webu farnosti. 

 So 9.7.-so 23.7.: Letní dětský tábor Vranice 2022. V celotáborové hře si letos zahrajeme na Rytíře. Cena 5.300 

Kč. Rodiny s omezeným rozpočtem a více dětmi na táboře nás co nejdříve mohou požádat o slevu. 
 Sbírka na Svatou zemi: 4.115 Kč, nedělní sbírka ve VM z 24.4: 6.565 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Jan 21,1-19 Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: Byli 

pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho 
učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na 
loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich 
zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: „Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a 
najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl 
Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen 
nalehko – a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s 
rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste 
několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. 
A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: 

„Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu. To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil 
učedníkům po svém zmrtvýchvstání. Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mě 
více než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“ Podruhé se ho 
zeptal: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje 
ovce.“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, 
a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: 
Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a 
povede, kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj mě!“ 

NEDĚLE 1. KVĚTNA 2022 – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

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

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

Připravujeme se na příští neděli (8.5.2022) 4. neděle velikonoční: 1. čtení Sk 13,14.43-

52; 2. čtení: Zj 7,9.14b-17; Evangelium: Jan 10,27-30 

 



 

Program kurzu FILIP: 

 

09,00-10,00     úvod a seznámení s  
Etiopským dvořanem 

10,00-11,30  1.  téma o Boží Lásce a 
dynamika 

11,30-13,00   2.  téma a dynamika 

13,00-14,00   oběd 

14,00-15,00   3.  téma a dynamika 

15,00-16,00   4.  téma a další dynamika 

16,00-16,30   Čas na kávu 

16,30-18,00    5. téma 

18,00-19,00    Večeře 

19,00-20,00    6. téma (závěrečné) 
 

Nutná účast na celém kurzu, témata jsou 
propojena a navazují. 
Drobné změny a posuny v čase jsou možné. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: PANNA MARIA – KOLIK JICH VLASTNĚ JE? 
Jak to je s různými "druhy" např. Panny Marie - mám na mysli fatimskou, svatohostýnská apod. Vždyť je 
přeci jen jedna..? Proč někdo říká, že se raději modlí k té či té Panně Marii? 

Panna Maria je jen jedna 

Máte pravdu, že Panna Maria je jenom jedna a já doufám, že všichni ti ctitelé různých jejích místních podob to také 
vědí. Ale protože chce být Maria všem lidem co nejblíž, zjevuje se na různých místech, v různých dobách a podobách 
a s různým poselstvím. Nebo se skrze její určité zpodobení (obraz nebo sochu) dějí zázraky. Ona ví, že občas 
potřebujeme „nakopnout“, potřebujeme hmatatelný, smyslový podnět, který by přesvědčil našeho ducha. A pak je 
přirozené, že lidé, kteří přicházejí na místo jejího zjevení nebo zázračného působení, lnou právě k této podobě, k tomuto 
druhu zázraku nebo k tomuto poselství Panny Marie. Nejde o jinou Pannu Marii, ale o jiný kontext, do kterého ji máme 

zasazenou – tak jako si sourozenci mohou pamatovat a připomínat svou jedinou matku 
každý jinak. (Převzato z www.vira.cz) 
    

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tohoto beránka? 

Otázka z 24.4.2022:  Kdepak byl tento kohout? Na sanktusníku.  
 

 

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

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983                                   

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 

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

