
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 24. dubna do 1. května 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 25. DUBNA – SVÁTEK SV. MARKA, EVANGELISTY 

                      15:30 – mše sv. v Naději ve VM (PPM)  

ÚTERÝ 26. DUBNA 2022 – ÚTERÝ PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

STŘEDA 27. DUBNA 2022 –STŘEDA PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

ČTVRTEK 28. DUBNA 2022 –ČTVRTEK PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

 10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 
PÁTEK 29. DUBNA 2022 – SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
               ZA BOŽENU MACÁKOVOU, MANŽELA, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI  

SOBOTA 30. DUBNA 2022 – SOBOTA PO 2. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 14:30 – křest Jakuba Petika 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 JANU DOKUPILOVOU 

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)  
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 V třídílné pokladničce můžete až do 24.4. přispět na Svatou zemi. Děkujeme. 
 Zveme vaše děti na česko-ukrajinskou zábavnou a poznávací jarní procházku. Čeká vás celkem 10 stanovišť, která 

jsou rozmístěna většinou po stromech kolem kostela sv. Vavřince.  
 Po 25.4., 18.00, suterén Husova sboru: Svět jako tanec – přednáška prof. Pavla Hoška o Božím pozvání k tanci 

života, inspirováno dílem C. S. Lewise 

 Út 26.4., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  
 So 23.4., 18.45, fara: Příprava na biřmování 
 Čt 28.4., 19.00, před starou hasičárnou nebo na sále Kulturního domu ve Vraclavi: Benefiční koncert pěveckého 

souboru Otakar 

 So 7.5., 9.00-20.00, fara: Kurz Filip - Kurz tvoří tematicky jeden celek, proto je nutná účast na celém programu. Je 

zaměřen na nové intenzivní prožití základní zvěsti evangelia o Boží lásce, lidském hříchu a spáse skrze Ježíše Krista. 
Nutná účast na celém kurzu, témata jsou propojena a navazují. S sebou: Bibli, psací potřeby a srdce plné očekávání; 
občerstvení zajištěno. Doporučený příspěvek: 250Kč. Pro přihlášení kontaktujte: Jana Matyková, tel. 733 196 199, 
j.matykova@seznam.cz 

 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. 

 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 Bílou sobotu: 4.165 Kč, nedělní sbírka ve VM z 17.4: 8.197 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Jan 20,19-31 Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy 
měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli 
Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně 
dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu 
odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu 
říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj 
prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s 
nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a 
podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán 
můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš 

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)  

 



vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, 
abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu. 
 
 

V tomto týdnu proběhly oslavy narozenin P. Pavla Mistra. Ukrajinky Dáša a Oksana mu upekly narozeninový dort… 
Oslavy pak pokračovaly v penzionu, kde je spolu s ním oslavila i jubilantka paní Maruška Andrlová a v předstihu paní 
Drahomíra Kučerová. Takže všem velké blahopřání a požehnání do dalších let… 
 

  
Obřady vigilie na Bílou sobotu začaly před kostelem u ohně, od kterého byla zapálena velikonoční svíce paškál. 

   
Naši ministranti… Všechny fotogalerie z jednotlivých dnů slavení Velikonoc najdete na webu farnosti. 

 
    

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kdepak byl tento kohout?  

Otázka z 17.4.2022:  Kde najdete tento nápis? Nápis „Není 
zde, byl vzkříšen.“ najdete v prázdném Božím hrobě… 

 

https://farnostvmyto.cz/   

facebook Farnost Vysoké Mýto 

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

 

 

 
Připravujeme se na příští neděli (1.5.2022) 3. neděle velikonoční: 1. čtení Sk 5,27b-

32.40b-4; 2. čtení: Zj 5,11-14; Evangelium: Jan 21,1-19 
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