
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 5. června do 12. června 2022 

  
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 6. ČERVNA – PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE 

                       10:30 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 

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

ÚTERÝ 7. ČERVNA 2022 – ÚTERÝ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
STŘEDA 8. ČERVNA 2022 – SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE 

 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) K NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI 

ČTVRTEK 9. ČERVNA 2022 – ČTVRTEK PO 7. NEDĚLI VELIKONČNÍ   

                     16:30 – mše sv. + křest Tobiáše Štejnigera v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

PÁTEK 10. ČERVNA 2022 – PÁTEK 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
              ZA MĚSTO VYSOKÉ MÝTO A JEHO OBYVATELE 

SOBOTA 11. ČERVNA 2022 – PAMÁTKA SV. BARNABÁŠE, APOŠTOLA 

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

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

NEDĚLE 12. ČERVNA 2022 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

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

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

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

 Po mši sv.: zveme na farní zahradu do farní kavárny. Dnešní sbírka je věnována na pastorační aktivity diecéze. 

 Po 6.6., 18.00, fara: Setkání pastorační rady 

 Út 7.6., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  
 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. 

 So 11.6.: Knířovský běh 

 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 29.5: 7.953 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Jan 20,19-23 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.“ 
 

Herbář z dvorků bude na farní zahradě ve znamení máty 

V sobotu 11. června 2022 zveme v rámci akce HERBÁŘ Z DVORKŮ na farní zahradu, kde se program bude odehrávat 
ve vůni máty... Přijít můžete od 9.00-16.00 a těšit se můžete na nealko i alko mojito a dále na hudební program: 
11.00-12.00 s ukrajinskými písněmi - Ilona Vávrová 

14.00-15.30 Pavel Diblík, klávesy, zpěv 

PROGRAM HERBÁŘ Z DVORKŮ: 
*Všeználek: hry pro děti 
*Bakalář: opékání a grilování 
*La Casa: degustace vín, levandulový workshop, výstava obrazů Jitky Klofandové 

*Veronica.fe: workshop - zdobení cupcakes 

*Skaut: vědomostní a postřehové hry, malování na tělo 

*Duškovi: četba pod arkádami od 9.30 každou hodinu vždy o půl, historie domu 

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)  

 



*TIC: výtvarná dílna s Eliškou – Motýli pro dva 

*Hejhalova cukrárna: degustace vín 

*Divadeliér : 9.00 – 14.00 každou celou hodinu -  přestavení Dramaťáku, komentovaná prohlídka fotografií Markéty 
Abrahamové (čas bude upřesněn), 15.00 – vernisáž sochy anděla za účasti autorů – Hoškovi, Plhákovi, A. Pellarová 

*Ghíčko: degustace zmrzliny s Ghí, grilovaný ananas, fotokoutek 

*Bonviván: malování na obličej, výstava keramiky Libora Suchánka 

*MDS: prezentace projektu, který získal Českou cenu za architekturu 2021 

*Voříškovi:  keramická dílna spolku variace vm  

 
Fotogalerii z biřmování najdete na webu farnosti. 
 

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 lisem 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 Poklady 

ze staré knihovny vysokomýtských děkanů. 
 

*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. 
 

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

Otázka z 29.5.2022: Kde najdete tuto fresku? Jedná se o fresku nad 
oltářem Nanebevzetí Panny Marie 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 (12.6.2022) Slavnost Nejsvětější Trojice: 1. čtení: Př 8,22-31; 

2. čtení: Řím 5,1-5; Evangelium: Jan 16,12-15 
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