
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 10. dubna do 18. dubna 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 11. DUBNA 2022 – PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 

 15:00 – zpověď v Penzionu (PPM)  15:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 12. DUBNA 2022 – ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 

 15:30-17:30 – zpověď v kostele sv. Vavřince 

 16:00-17:00 – zpověď v kostele na Vraclavi 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
STŘEDA 13. DUBNA 2022 –STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 

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

              ZA JOSEFA VONDRÁČKA, MANŽELKU, SYNY, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI  

ČTVRTEK 14. DUBNA 2022 – ZELENÝ ČTVRTEK – připomínka Ježíšovy poslední večeře 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
              ZA ÚCTU K EUCHARISTII A ZA KNĚZE, KTEŘÍ PŮSOBILI V NAŠÍ FARNOSTI 

 18:15-20:00 – bdění v Getsemanské zahradě 

PÁTEK 15. DUBNA 2022 – VELKÝ PÁTEK – připomínáme si ukřižování Pána Ježíše, den přísného postu, tzn. 
zdrženlivost od masa a omezení v jídle 

 07:30 – modlitba ranních chval a četby v kostele sv. Vavřince ve VM 

 08:00-13:45 – bdění v Getsemanské zahradě 

 14:15 – Křížová cesta od kostela Nejsvětější Trojice do kostela sv. Vavřince ve VM  
 15:00 – Velkopáteční obřady v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

SOBOTA 16. DUBNA 2022 – BÍLÁ SOBOTA – Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 

 07:30 – modlitba ranních chval a četby v kostele sv. Vavřince ve VM 

 08:00-18:00 – bdění v Božím hrobě 

 21:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA POSÍLENÍ VÍRY V ŽIVOT VĚČNÝ  

NEDĚLE 17. DUBNA 2022 – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

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

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

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

PONDĚLÍ 18. DUBNA – PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Dnešní sbírka je na pojištění kostelů.  

 Muži, kteří by chtěli na Zelený čtvrtek představovat apoštoly, a lektoři hlaste se prosím u Radky Blajdové. 
 Zapisujte se prosím do rozpisu bdění v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu. 
 Út 12.4., 15.30-17.30, kostel sv. Vavřince: Příležitost ke svátosti smíření. Zpovídat budou P. Mistr, P. Horák, P. 

Mach. 16.00-17.00 kostel na Vraclavi – zpovídat bude P. Čtvrtečka. 

 Út 12.4., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  
 St 20.4., 15.00, fara: Příprava na biřmování 
 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/  

 22.-24.4., Hradec Králové: Kurz psaní ikon s duchovní obnovou 

 So 23.4., 18.30, Brandýs nad Orlicí: Modlitba za mír se zpěvy Taize 

 So 23.4., 10.00, Libice nad Cidlinou: Svatovojtěšská pouť 

 3.-5.6., Hora Matky Boží u Králík: Víkendová duchovní obnova pro rozvedené, doprovází P. Karel Moravec. 

 So 7.5., Hradec Králové Nové Adalbertinum: Den s Charlesem de Foucauld. Plakát ve vitrínce. 
 Ne 8.5., Šediviny: Pouť rodin ke svatému Josefovi. Plakát ve vitrínce. 
 9.-13.5., Marianum v Janských Lázních: Duchovní obnova pro seniory a animátory seniorů s P. Dr. Jiřím 

Vojtěchem Černým 

 13.-15.5., Ejlon: Víkend pro snoubence 

 16.-20.5., Ejlon: Jak si udržet dobrou paměť i ve vyšším věku 

 3.-5.6., Králíky: Duchovní obnova pro manžele, doprovází P. Karel Moravec 

 23.-26.6., Ejlon: Setkání zdravotníků 

NEDĚLE 10. DUBNA 2022 – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

 08:40 – průvod od kostela Nejsvětější Trojice do kostela sv. Vavřince 

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

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

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

 

https://aglow.cz/


 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. 
 Nedělní sbírka ve VM z 3.4: 5.162 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Lk 23,1-9.11.13-21.24-47 Starší lidu, velekněží a učitelé Zákona odvedli Ježíše k Pilátovi. Tam na 

něj začali žalovat: „Zjistili jsme, že tento člověk rozvrací náš národ, brání odvádět císaři daně a vydává se za krále 
Mesiáše.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi židovský král?“ Odpověděl mu: „Ty to říkáš!“ Pilát pak prohlásil velekněžím a 
lidu: „Neshledávám na tomto člověku žádné provinění.“ Ale oni naléhali a říkali: „Pobuřuje lid svým učením po celém 
Judsku, počínajíc Galileou až sem!“ Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se, zdali ten člověk je Galilejec; a když se dověděl, 
že je z Herodova území, poslal ho k Herodovi, který se také právě v těch dnech zdržoval v Jeruzalémě. Jakmile Herodes 

spatřil Ježíše, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál uvidět, protože o něm slýchal a doufal, že uvidí, jak udělá 
nějaký zázrak. Kladl mu tedy mnoho otázek, ale on mu vůbec neodpovídal. Tu Herodes i se svými vojáky mu dal 
najevo, že jím pohrdá, a ztropil si z něho posměch; dal ho obléci do bílých šatů a poslal ho nazpět k Pilátovi… 
 

NÁCVIKY MINISTRANTŮ: 
 Čt 14.4., 16.10, kostel: Nácvik na Zelený čtvrtek 

 Pá 15.4., 13.45, kostel: Nácvik na Velký pátek 

 So 16.4., 20.15, kostel: Nácvik na Bílou sobotu 
 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 7.4.2022 

1) Velikonoce 

Na Květnou neděli bude průvod s oslíkem od kostela Nejsvětější Trojice do sv. Vavřince. Pašije budou zpívané (Jan 
Suchánek, Pavel Mistr, Ondřej Jiskra a Láďa Beneš). Ohledně hudby se domluví Benešovi a Jiskrovi s Pavlem 

Diblíkem. Křížová cesta na Velký pátek povede od kostela Nejsvětější Trojice, P. Mistr vybere křížovou cestu, ve 
čtení se budou střídat členové PR. 

2) Nabídka duchovní obnovy – Kurz Filip  

Nabídnutý termín: 7.5.2022 – zatím jen 6 přihlášených. Pokud se kurz má uskutečnit, tak musí Jana Malíková do 22.4. 

předložit seznam, jak má se spolupořadateli zajištěný program a případné občerstvení, jaké prostory se budou využívat. 
3) Příprava nové smlouvy se skauty 

Současná smlouva o pronájmu skautské klubovny je z roku 2008. PR tedy doporučuje svolat se skauty schůzku, aby 

se uzavřela nová smlouva, která by zohlednila povinnosti pronajímatele. Za PR se ji zúčastní P. Mistr a D. Vích. 

Oslovíme J. Truhláře, zda by ocenil, jaký by byl tržní nájem klubovny, a na základě tohoto odhadu PR určí procento, 

podle kterého bude stanovena výše nájemného. Dále bude třeba zajistit revizi elektřiny, plynu, komínů, nátěr střechy 
nad částí budovy a vyřešit zaplacení nákladů za elektřinu a dalších režijních nákladů do minula. 

4) Fara na Knířově pro ukrajinské uprchlíky 

Připravuje se fara na Knířově pro ukrajinské uprchlíky. S pomocí dobrovolníků ze Džbánova byly vymalovány 
zbývající pokoje a opraveno schodiště. Dále byla provedena revize elektřiny, a ještě je potřeba vykopat nový 
hromosvod a zajistit vodoměr. Fara bude nabídnuta do databáze HUMPO (Humanitární pomoc) a připravena pro cca 
3-4 rodiny. 

5) Biřmování: Termín: 29.5.2022 v 9.00, biřmovat přijede Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup. 
 

SMAŽENÍ MOTÝLCI NEBO TAKÉ „BOŽÍ MILOSTI“ 

Pro velký zájem poutníků z Knířovské pouti o „motýlky“ uvádíme vyzkoušený recept Víškových ze Zaháje: 
½ kg hladké mouky, ½ l mléka, 4 vejce, 1polévková lžíce octa, 1 lžíce rumu 

Vše kvedlačkou nebo ponorným mixerem zamíchat. (asi na 170 motýlků) Tvořítko (samozřejmě i jiného tvaru) 
musíte najít vzadu v dolním šuplíku v kuchyni, nebo koupit. Prodává např. Tescoma nebo 
https://www.reproplast.cz/47-detail-valecky-slehacevafle-formicky-na-vafle-rozetky-sada-4-ks  

Kovové tvořítko nahřejeme v rozpáleném oleji a vložíme do palačinkového těsta, ale tak, aby se nám nezalilo. Dáme 
zpět do oleje. Těsto se zpění, formičkou zatřepeme, ale někdy také musíme těsto odtrhnout malým dřívkem, nebo 
druhou stranou vařečky. Těsto se uvolní a v oleji se dozlatova dosmaží. Odkládáme na tác s prostřeným papírovým 
ubrouskem. Poté posypeme moučkovým cukrem. Dobrou chuť.  
Též na: http://annyduchy.blogspot.com/2014/02/smazene-kyticky.html tam je níže také video s návodem. 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
 Otázka: Kde najdete tyto dvě sochy? Koho představují? 

Otázka z 13.3.2022: Na kterém okně je tato múza? Tuto múzu najdete na 
vitráži se sv. Vavřincem za hlavním oltářem. 

 

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

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

 

 Připravujeme se na příští neděli (17.4.2022) Zmrtvýchvstání Páně: 1. čtení Sk 10,34a.37-43; 

2. čtení: Kol 3,1-4; Evangelium: Jan 20,1-9 
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