
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 8. května do 15. května 2022 

  
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 9. KVĚTNA – PONDĚLÍ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

   11:00 – pohřeb pana Vojtěcha Červeňáka v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

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

ÚTERÝ 10. KVĚTNA 2022 – ÚTERÝ PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 17:00 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
STŘEDA 11. KVĚTNA 2022 – STŘEDA PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

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

                                 ZA P. VÁCLAVA POSPÍŠILA (+15.5.2021) 

ČTVRTEK 12. KVĚTNA 2022 – ČTVRTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

                    10:00 – koncelebrovaná mše sv. s kněžími z pardubického vikariátu v kostele na Knířově 

PÁTEK 13. KVĚTNA 2022 – PÁTEK PO 4. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

 15:00 – křest Petra Žigy v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
 17:00 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
              ZA ZDEŇKA SMOLÁKA A MARII BARTHELDIOVOU 

SOBOTA 14. KVĚTNA 2022 – SVÁTEK SV. MATĚJE 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (P. Vít Horák) 

 17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Vít Horák)  

  ZA JAROSLAVA SYROVÉHO A RODIČE Z OBOU STRAN 

NEDĚLE 15. KVĚTNA 2022 – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

 09:00 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MARII VONDRÁČKOVOU, 
MANŽELA, SYNY JANA A JOSEFA, CELÝ ROD 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)  
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Dnešní sbírka je na Kněžský seminář 

 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. 

 Út 10.5., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  
 St 11.5., 15:00, fara: Příprava na biřmování 
 Ne 15.5.: po dětské mši sv. zveme děti a mládež na bowling do sportcentra 

 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 1.5: 4.470 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Jan 10,27-30 Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám 
věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni a z 
Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“ 
 
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 5.5.2022 

1) Předání farnosti 
PR byla seznámena s aktivitami, které jsou momentálně součástí života farnosti. Je důležité se zamyslet, kdo by jakou 

aktivitu mohl podpořit, aby mohly dále pokračovat. 
Bude potřeba provést inventarizaci našich farností, už jen proto, aby farníci věděli, co je součástí jejich majetku a kde 
se jednotlivé věci nacházejí. Účast přislíbili Radka Blajdová, David Vích, Marie Severová a Pavel Víšek 

Jedna z variant je vytvořit nový archiv ve věži, aby se uvolnily prostory v zákristii a ve skladě na faře. David Vích 
zkonzultuje tuto skutečnost se Soňou Krátkou. 

PR doporučuje zadat firmě Kuběnský zakázku na osvětlení oltáře v kostele sv. Vavřince. Na tento účel se ve sbírce 
vybralo téměř 150.000  Kč. 

PR seznámena s rozhodnutím biskupství, že prodej pozemků v Pivovarské ul. je prozatím odložen. 

Dále navrhuje pozvat nového faráře na farní den a ev. na Noc kostelů.  

Farní rozlučkový den se bude konat v neděli 26.6.2022. 

 

NEDĚLE 8. KVĚTNA 2022 – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

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

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

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

 



2) Noc kostelů 10.6. 

Od města VM jsme získali dotaci 15.000 Kč. Letošní společnou hru bude inspirovat 430. výročí narození Jana Amose 
Komenského. Naše město se promění v Labyrint světa a ráj srdce a „poutníci“ budou putovat mezi jednotlivými 
církvemi. Připravuje se program ve sv. Vavřinci a Nejsvětější Trojici. Ve sv. Vavřinci proběhne v 17.00 společné 
zahájení a dále bude program pokračovat do 21.30. Nebudou chybět komentované prohlídky, hudební doprovod a dílna 
pro děti. V jednání je výstava, přednáška a večer chval. Kostel Nejsvětější Trojice bude otevřen od 18.00 do 21.30. 
Společný závěr proběhne u Husova sboru, kde bude od 22.00 koncert Otakaru.  

3) Herbář z dvorků 11.6. 

V rámci akce Herbář ze dvorků bude otevřena v sobotu 11.6.2022 od 9.00 do 16.00 také farní zahrada, které byla jako 
bylina přidělena máta. V nabídce tedy bude nealko i alko mojito, případně mátový čaj… Hudebně akci doprovodí Pavel 

Diblík na varhánky, v určitý čas případně Ilona Vávrová. Důležité je pozvat také naše nové ukrajinské spoluobčany. 
Prosíme o podporu této akce – tj. vaší účastí na farní zahradě, kde se budeme věnovat přicházejícím návštěvníkům. 
Včas bude připraven rozpis služeb. 
 
RODINNÝ FARNÍ VÝLET NA HRAD SVOJANOV S VERNISÁŽÍ VÝSTAVY ZÁBAVIŠTĚ PRO SVIŠTĚ V 
POLIČCE 
Zveme v sobotu 14.5.2022 na farní výlet na hrad Svojanov. Odjezd vlastními auty v 9.00 z Vysokého Mýta. Dopoledne 
návštěva hradu Svojanov a vycházka po okolí.  
Odpoledne navštívíme Poličku, kde se v 16.00 zúčastníme vernisáže výstavy obrázků pro děti Venduly Hegerové 
ZÁBAVIŠTĚ PRO SVIŠTĚ.  
Přijďte se pobavit a pohrát si do barevného 
světa obrázků ilustrátorky Venduly 
Hegerové, jejíž práce zdobí především 
knihy pro děti, ale také grafomotorické, 
logopedické a jiné vzdělávací materiály, 
karetní a deskové hry a v neposlední řadě 
také časopis pro děti PUNTÍK. Její ilustrace 
znáte i z knížek farní knihovny. 
Nechte se společně vtáhnout do poutavých 
a vtipných příběhů, rozehrajte hudební 
koutek, procvičte jazýčky a rozpohybujte 
celé tělo, zahrajte si divadlo, předveďte 
obratnost svých prstů, započítejte si v 
obchodě, vyzkoušejte rýmovačky a obrázková říkadla nebo si vytvořte dárek! 
Kromě ilustrátorky Venduly Hegerové se můžete těšit i na jejího vzácného hosta spisovatelku Hanku Jelínkovou (dceru 
Jana Svěráka). O hudební vystoupení se postará dětský lidový soubor Heblata. Přisvištěte na radnici v Poličce, bude to 
stát za to! Výstava bude trvat od 15.5.-31.8.2022. Více info najdete na Facebooku Zábaviště pro sviště. 
Zájemci o společný výlet, hlaste se Radce Blajdové nebo Jolaně Morávkové. 
 
Děkujeme sdružení Koinonia Jan Křtitel a Janě Malíkové za uspořádání duchovní obnovy – kurzu Filip. 

 

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

Otázka z 1.5.2022:  Kde najdete tohoto beránka? Tento beránek se 7 

pečetěmi je na oltáři ve Fabricijské kapli. 
 

 

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

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983                                   

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 

 
 
 

 

Připravujeme se na příští neděli (15.5.2022) 5. neděle velikonoční: 1. čtení Sk 14,21b-

27; 2. čtení: Zj 21,1-5a; Evangelium: Jan 13,31-33a.34-35Jan 10,27-30 

 

https://www.facebook.com/groups/1006265660011671
https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
http://www.instagram.com/katolik.vmyto

