
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 22. května do 29. května 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 23. KVĚTNA – PONDĚLÍ PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

ÚTERÝ 24. KVĚTNA 2022 – ÚTERÝ PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

STŘEDA 25. KVĚTNA 2022 – STŘEDA PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

                                 ZA ZEMŘELOU ANNU HAJDOVOU 

ČTVRTEK 26. KVĚTNA 2022 – SLAVNOST NANEBEVESTOUPENÍ PÁNĚ 

 10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

 16:45 – májová pobožnost,  17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
  ZA JANA ŠTABLU A RODINY ŠTABLOVY A BENÁKOVY 

PÁTEK 27. KVĚTNA 2022 – PÁTEK PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 17:00 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
              ZA BOHUSLAVU DOSTÁLOVOU (+28.5.2021) 

SOBOTA 28. KVĚTNA 2022 – SOBOTA PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 16:00 – mše sv./bohoslužba slova v kostele v Zámrsku  
 17:30 – mše sv./bohoslužba slova s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM               

NEDĚLE 29. KVĚTNA 2022 – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM – biřmování (Mons. Josef Kajnek, PPM)  

              ZA BIŘMOVANCE  
     10:40 – mše sv. s májovou pobožností v kostele na Vraclavi (P. Vít Horák)  

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

 Polovina dnešní sbírky bude věnována na pronásledované křesťany  

 Po 23.5., 18.30, Husův sbor: Varhanní koncert Jiřiny Dvořákové Marešové, vstupné dobrovolné 

 Út 24.5., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  
 Pá 27.5., 16:00, fara: Příprava na biřmování 
 V neděli 29.5. proběhne v naší farnosti biřmování. Po slavnostní mši sv. s Mons. Josefem Kajnekem vás biřmovanci 

zvou na malou oslavu, která se bude konat venku před zákristií. Srdečně jste zváni. 
 Ve dnech 30.5. až 2.6. bude P. Pavel Mistr na dovolené – na kongresu volontérů v Maďarsku. 
 Na webu farnosti najdete program na Noc kostelů. 

 St 1.6., 16.00, Hradec Králové, Nové Adalbertinum: Vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ. 16.00 mše sv., 
17.00 přednáška P. T. Petráčka Jan Rybář – kněz, řeholník a teolog, 18.00 Představení a křest nové knihy vzpomínek 
Rybář lidí. Plakát ve vitrínce. 

 So 4.6., kostel sv. Anny, Kukleny, Hradec Králové: Letnice – chvály s promluvou. Plakát ve vitrínce. 
 So 4.6., 10.45, Hora Matky Boží Králíky: Orel zve na Župní pouť, 11.00 mše sv., odpoledne kulturní a sportovní 

program. Program ve vitrínce. 
 4.6., 2,7., 6.8., 3.9., 1.10., Hora Matky Boží v Králíkách: První soboty pro rodiny po ztrátě miminka. Plakát ve 

vitrínce. 
 Ne 26.6., od 15.00, farní zahrada: Farní den – rozlučka s P. Pavlem Mistrem 

 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 na Kněžský seminář ve VM z 15.5: 3.842 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Jan 14,23-29 Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec 
ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A přece 
slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale 
Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co 
jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše 
srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‘Odcházím’ a ‘zase k vám přijdu’. Kdybyste mě milovali, 
radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, 
až se to stane.“ 

NEDĚLE 22. KVĚTNA 2022 – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

     07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
     09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII ANTLOVOU, MANŽELA, 

RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI 

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

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



Z FARNÍHO VÝLETU DO SVOJANOVA A VERNISÁŽE ZÁBAVIŠTĚ PRO SVIŠTĚ V POLIČCE 

V sobotu 14. května 2022 jsme vyrazili čtyřmi auty na farní výlet do Svojanova a Poličky. Nejprve jsme navštívili hrad 

Svojanov poté jsme ve Svojanově na faře navštívili P. Stanislava Tomšíčka, který je od 1. srpna 2022 ustanoven naším 
novým farářem. Po vzájemném seznámení se nás pozval na prohlídku farního kostela sv. Petra a Pavla a historického 
kostelíka sv. Mikuláše ve Starém Svojanově. 

Odpoledne jsme se přesunuli do Poličky, kde se v Městské 
galerii konala vernisáž neobyčejné herny pro děti 
Zábaviště pro sviště. Vstoupili jsme tak do barevného světa 
obrázků Venduly Hegerové, dětské ilustrátorky, jejíž knihy 
znáte také z naší farní knihovny. Pokud jste nejeli s námi, 
můžete výstavu navštívit až do 31. srpna, stojí určitě za to! 
Celou fotogalerii najdete na webu farnosti. 
 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete 

tuto fresku? 

Otázka z 15.5.2022: 

Kde najdete tuto stavbu? Najdete ji na Vraclavi vedle 

kostela sv. Mikuláše. Jedná se o tzv. Fráterku – 

poustevnu s dřevěnou věžičkou, jejímž prvním obyvatelem 
byl člen řádu sv. Františka Jiří Rambousek. 

 

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

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

 

 
Připravujeme se na příští neděli (29.5.2022) 7. neděle velikonoční: 1. čtení Sk 7,55-60; 

2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20; Evangelium: Jan 17,20-26 
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