
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 17. dubna do 24. dubna 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 18. DUBNA – PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

                      07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MÍR NA UKRAJINĚ, NA ÚMYSL PAPEŽE 

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

ÚTERÝ 19. DUBNA 2022 – ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA PODĚKOVÁNÍ ZA DAR ŽIVOTA 

STŘEDA 20. DUBNA 2022 –STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

 13:30 – bohoslužba slova na LDN Žižkova (PPM) 
 16:00 – výstav Nejsvětější Svátosti + modlitba večerních chval (E. Loskotová) 
 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MILENU KALHOUSOVOU (+16.4.2017) 

ČTVRTEK 21. DUBNA 2022 –ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROSLAVA A RŮŽENU BLAJDOVY 

PÁTEK 22. DUBNA 2022 – PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA ÚMYSL DÁRCE 

SOBOTA 23. DUBNA 2022 – SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 

 14:00 – křest Lilien Petíkové v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM) 
 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

              ZA NAŠE PASTÝŘE A NOVÁ DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ  

NEDĚLE 24. DUBNA 2022 – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 
                     07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA P. JIŘÍHO MANNLA 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 V třídílné pokladničce můžete až do 24.4. přispět na Svatou zemi. Děkujeme. 
 Příští sobotu 23.4. a neděli 24.4. se bude při všech mších sv. udělovat svátost nemocných. 

 Ne 17.4., 17.00, sbor Církve bratrské: Společné chvály se skupinou NAAM 

 Út 19.4., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  
 So 23.4., 18.45, fara: Příprava na biřmování 
 Pá 22.4. od 19.00 a v so 23.4. od 9.00, 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. 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 10.4. na pojištění kostelů: 7.153 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Jan 20,1-9 Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, 
že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, 
a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. 
Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že 
tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy 
plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom 
vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát 
z mrtvých. 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tento nápis? 

Otázka z 10.4.2022: Kde najdete tyto dvě sochy? Koho 
představují? Najdete je na stolku „abak“ v presbytáři kostela 

a představují Pannu Marii a apoštola Jana pod křížem. 
 

 

 

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)  

 

Připravujeme se na příští neděli (24.4.2022) 2. neděle velikonoční: 1. čtení Sk 5,12-16; 

2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19; Evangelium: Jan 20,19-31 

 

https://aglow.cz/


VELIKONOCE 2022 OBRAZEM: 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy a realizace Velikonočních svátků. Těm, kteří uklidili a nazdobili kostel 

květinami, ministrantům za jejich službu, hudebníkům, zpěvákům, zpěvákům pašijí a všem, kteří jste se zapojili do 

adorace v Getsemanské zahradě a v Božím hrobě. Fotogalerie z jednotlivých dnů najdete postupně na webu farnosti. 

   
 

  
 

Velkopáteční obřady začaly za úplného ticha „prostrací“, vyjádřením nejhlubší úcty… 

    
 

Kříží se přišli poklonit nejen farníci, ale i širší 
veřejnost. 
 

PŘEJEME 

POŽEHNANÉ VELIKONOCE! 

 
 

https://farnostvmyto.cz/   

facebook Farnost Vysoké Mýto 

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 

 

Na Květnou neděli prošel 
průvod od kostela 

Nejsvětější Trojice, kde 
byly požehnány kočičky, 
do kostela sv. Vavřince. 
 

Na Zelený čtvrtek, na 

připomínku Poslední 
večeře, proběhl obřad 
mytí nohou „12 

apoštolům“ a poté 
následovalo bdění 
v Getsemanské zahradě. 
 

Na Velký pátek jsme si 

křížovou cestou od kostela 

Nejsvětější Trojice do sv. 
Vavřince připomněli 
poslední cestu Pána 
Ježíše. Těžký kříž nesli 
naši ministranti. 

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

