
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 30. května do 5. června 2022 

  
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 30. KVĚTNA – PAMÁTKA SV. ZDISLAVY 

ÚTERÝ 31. KVĚTNA 2022 – SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 

STŘEDA 1. ČERVNA 2022 – PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA 

 16:30 – bohoslužba slova s možností přijmout svaté příjímání v kostele sv. Vavřince ve VM  

ČTVRTEK 2. ČERVNA 2022 – ČTVRTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONČNÍ   

PÁTEK 3. ČERVNA 2022 – PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA VÁCLAVA A BOŽENU ŠTANCLOVY 

 20:00-21:00 – Nikodémova noc v kostele sv. Vavřince 

SOBOTA 4. ČERVNA 2022 – SOBOTA PO 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM) 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA PAVLA TUHÁČKA               

NEDĚLE 5. ČERVNA 2022 – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA DARY DUCHA SVATÉHO PRO FARNOST              

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

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

 Ve dnech 30.5. až 2.6. bude P. Pavel Mistr na dovolené – na kongresu volontérů v Maďarsku. 
 Út 31.5., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  
 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  
 Pá 3.6., 20.00-21.00, kostel sv. Vavřince: Nikodémova noc. Zpovídat bude P. Mistr. 
 Ne 5.6., po mši sv.: zveme na farní zahradu do farní kavárny 

 Ne 5.6. sbírka na pastorační aktivity diecéze. 

 Po 6.6., 18.00, fara: Setkání pastorační rady 

 Prosíme o pomoc se zajištěním služeb o Noci kostelů v pátek 10.6., hlaste se prosím u Radky Blajdové. Rozpis 
najdete i na webu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x0whxPSXLKhjfgxmZnW_6Eo7ESAij5JUK17tCg-D29E/edit#gid=0  

 So 11.6., 9.00-16.00, farní zahrada: Herbář z vysokomýtských dvorků – Prosíme o pomoc se zajištěním služeb na 
farní zahradě, kde budeme návštěvníkům nabízíme nealko i alko mojito a hudební program. 

 St 22.6., 18.30, Amfiteátr M-klubu: koncert britské gospelové kapely Vine Song. 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 ve VM z 22.5: 3.668 Kč + 3.667 Kč na pronásledované křesťany. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Jan 17,20-26 Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale 
také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou 
v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme 
jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, 
jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou 
jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a 
tito moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě 
miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“ 
 

NAŠI BIŘMOVANCI: 
*Milan Štohanzl je tatínkem 4letého Milana a rok a půl staré dcery Markétky. Pracuje v hardwarovém vývoji a jeho 
koníčkem je včelaření, proto si za svého biřmovacího patrona vybral sv. Ambrože. 
*Pavel Diblík je náš varhaník, který k nám dojíždí pravidelně z Holic. Vystudoval v Praze na Konzervatoři Jana Deyla, 

která se specializuje na výuku zrakově postižených žáků, obor varhany, klavír, klarinet a zpěv. Kromě toho hraje také 
na saxofon, harmoniku, flétnu a housle.  Rád si čte pomocí čtečky především v Písmu svatém a jeho nerozlučným 
kamarádem je jeho vodící pes Bruno.  
*Jindřiška Peterková k nám přijela z Hradce Králové. Dříve pracovala jako učitelka a naposledy jako učitelka ve 
fakultní nemocnici. Zde se také seznámila a skamarádila s rodinou své kmotry (paní Ovčačíkové, bývalé farnice P. 
Jiřího Mannla, která ji přivedla na biřmování k nám). Ráda čte, poslouchá hudbu, chodí do přírody a je mezi dětmi. 

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)  

 



*Petra Vtípilová je babičkou dvou vnoučat a dříve pracovala jako lékárenský laborant. V našem kostele aktivně 
pomáhá v květinové skupince a mezi její koníčky patří divadlo a loutky. 
*Tereza Rumlerová bydlí ve Srubech a v Olomouci dokončuje doktorandské studium psychologie. V roce 2019 

pobývala v Jižní Americe v Peru ve městě Yurimaguas, kde během své stáže pracovala v zařízení pro lidi s různými 
závislostmi. Během jednoho letu nad Amerikou se zajímavým způsobem seznámila s řeholnicí Guadalupe, která ji 
pozvala do karmelitánského kláštera, ve kterém se starají o děvčata, jež prožívají různé těžkosti. Jejich odhodlání věci 
zvládnout a jít dál, jejich radost ze života ji utvrdily ve víře tak, že dospěla k rozhodnutí přijmout svátost křtu a byla 
v roce 2019 v Peru pokřtěna. 
*Klára Víšková studuje druhým rokem na Podnikatelské škole ve Vysokém Mýtě. O své budoucnosti ještě nemá úplně 
jasno, ale ví, že by ráda pomáhala lidem. Mezi její koníčky patří skaut, dramaťák, ráda se učí cizí jazyky a dále hraje 
na housle a zpívá v Rubínku a ve Sborečku. 
*Tereza Morávková studuje druhým rokem na gymnáziu ve Vysokém Mýtě. Také ona chodí do skautu a dramaťáku, 
hraje na klavír a zpívá ve Sborečku a je velkou čtenářkou. 
 

PROGRAM NOCI KOSTELŮ 2022 VE VYSOKÉM MÝTĚ: 

*Společná hra: Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského 

V letošní roce si připomínáme 430. výročí narození učitele národů – Jana Amose Komenského. Naše město se tedy 
promění v Labyrint světa, z něhož budeme hledat východisko, tj. ráj srdce. „Poutníci“ budou putovat mezi jednotlivými 
církvemi našeho města, plnit různé úkoly, aby mohli objevit to, co je tím pravým smyslem a pokojem života… 

Hra bude mít šest zastavení, která budou zaznamenána na mapě představující Labyrint světa na půdorysu centra 
Vysokého Mýta. Hra končí splněním všech úkolů a úspěšným doputováním do ráje srdce. Těšit se můžete na sladkou 
odměnu, kterou si budete moci vyzvednout v kostele sv. Vavřince. 
 

*Chrám sv. Vavřince 17.00-21.30 

17.00 společné zahájení Noci kostelů 

17.30 a 19.00 komentovaná prohlídka kostela a obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla 

20.30 koncert – trubkový kvartet 
Tiskařská dílna se středověkým tiskařským strojem a dobovou prezentací. 
Tvořivá dílna pro děti aneb pomozme Mendlovi s pěstováním hrachu. 
Během večera si budete moci poslechnout preludování na varhany a prohlédnout výstavu. 
 

*Kostel Nejsvětější Trojice 18.00-21.30 

Kostel nabídne prostor ke ztišení, bude nasvícen svíčkami a bude zde hrát meditační hudba. 
 

*Husův sbor 18.00-23.00 

Prohlídka kostela, nabídka bramboráků a piva, výstava obrazů Jiřího Vedrala Křížová cesta. 

20.00 divadlo pro děti – Hanka Voříšková, 22.00 koncert sboru Otakar, společné posezení – závěr Noci kostelů 
 

*Sbor Českobratrské církve evangelické 18.00-21.30 

Prohlídka sboru a hra pro děti. 
 

*Sborový dům Církve bratrské 18.00-21.30 

Hra pro děti, grilování na zahradě, občerstvení v kavárně, prohlídka modlitebny, výstava obrázků od děti z Výtvarky. 
 

*Sbor Bratské jednoty baptistů 18.00-21.30 

Komentovaná prohlídka, palačinky, káva, čaj. 
 

Mladí přátelé, milé rodiny, bratři a sestry, v srpnu tohoto roku od 9. do 14. pořádáme CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 
MLÁDEŽE. Ty dívko a chlapče, kteří zvažujete, zda na setkání jet, neváhej a přihlas se. Zaručit Ti můžeme živé 
společenství s Kristem, posílení víry a mnoho kulturního programu. Pozor, od 31. května se cena setkání zvyšuje. 
Nechceš jet jen jako účastník? Přípravné týmy stále hledají pomocníky.  
Mladé rodiny, Vás zveme na sobotní program pro rodiny 13. srpna. Vybrat si můžete z dopolední katecheze, mše svaté, 
koncertu kapely SBM a stanovišť pro Vaše ratolesti. Vás starší a ostatní farníky, moc prosíme o modlitbu za Ducha 
Svatého pro organizátory, za celé setkání a účastníky. Hlavní programy bude vysílat Tv NOE a Radio Proglas. Můžete 
tak být ve společenství s Pánem a s námi touto formou. Přihlášky, informace o všech programech a jejich vysílání médii 
naleznete na stránkách: https://celostatnisetkanimladeze.cz /.  

Za vzájemnou pomoc, novou evangelizaci v naší milé České republice a za modlitbu děkuje a žehná biskup Pavel Posád, 
delegát pro mládež při České biskupské konferenci, a o. Kamil Strak ze Sekce pro mládež spolu s organizačním týmem 
CSM HK „Časy se mění a člověk v nich. Život je veliký dar a co s ním udělám, záleží jenom na každém z nás.“ 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tuto fresku?  

Otázka z 22.5.2022: Kde najdete tuto fresku? Jedná se o 
fresku Nanebevstoupení Páně v kostele sv. Vavřince. 

 

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

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983                                   

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 

 
Připravujeme se na příští neděli (5.6.2022) Slavnost Seslání Ducha Svatého: 1. čtení: Sk 

2,1-11; 2. čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13; Evangelium: Jan 20,19-23 
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