
 

Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 22. května do 29. května 2016 
  

 

 

 
 

 
 

 

PONDĚLÍ 23. května – PONDĚLÍ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

16:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)  16:00 – mše sv. v Naději (P. Mannl) 

ÚTERÝ 24. května – ÚTERÝ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                                17:30 – bohoslužba slova s možností přijmout sv. přijímání, májová pob. (E. Loskotová) 

STŘEDA 25. května – STŘEDA 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                               17:30 – Výstav NS v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM), modlitby (E. Loskotová)  

18:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)   

            NA ÚMYSL DÁRCE          

ČTVRTEK 26. května – PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO  

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

PÁTEK 27. května – PÁTEK 8. TÝDNE VMEZIDOBÍ 

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

ZA VÁCLAVA VÁVRU, CELOU RODINU A ZA RODINU MAREŠOVU A 

KOPECKÝCH 

SOBOTA 28. května – SOBOTA 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

NEDĚLE 29. května – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 

                              08:30 – mše sv. s průvodem Božího Těla v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                             ZA RODINY MACÁKOVY, VONDRÁČKOVY, LOSKOTOVY, DUŠÁNKOVY, 

TEPLÝCH, ANTLOVY A CELÉ RODY 

                             10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

 Dnes máte možnost před kostelem přispět na misie zakoupením misijních výrobků a koláčů. Moc 

děkujeme všem, kteří sponzorsky podpořili rozdávání poutních koláčků a pomáhají s prodejem. 

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z knihovny především knihy nejen o zajímavých a výjimečných 

ženách. Další dva týdny knihovna v kostele nebude. 

 Prosíme o pomoc se zajištěním Noci kostelů. Zájemci, hlaste se prosím Radce Blajdové. 

 Dnes 22.5. se koná ve 15:30 na faře ve VM další příprava dětí na přijetí svátosti smíření a k prvnímu 

svatému přijímání. Další setkání proběhne ve čtvrtek 26.5. v 16:00 na faře ve VM. 

 Prosíme o pomoc se stavěním břízek ve čtvrtek 26.5. v 13:30 hod. 

 Prosíme děvčata a chlapce o podporu Božího Těla tím, že si příští neděli vezmou sváteční šaty a košíčky 

s květinovými lístky. 

 Ve dnech 27.-28.5. se uskuteční v Kutné Hoře setkání mládeže z vikariátu Chrudimského, 

Litomyšlského, Orlickoústeckého a Kutnohorsko-poděbradského. Začátek v pátek 27.5. v 18:00 mší sv. 

v kostele sv. Jakuba. Zájemci, kontaktujte Marušku Motyčkovou (731 865 222). Cena 100 Kč. 

 V pátek 3.6. se bude konat od 20 do 22 hod v kostele sv. Vavřince Nikodémova noc. 

 V sobotu 4.6. se koná župní orelská pouť na Hoře Matky Boží u Králík. Po přivítání začne program mší 

sv. v 11 hod. Odpoledne jsou připraveny aktivity pro všechny generace. Ukončení pouti před 18. hodinou. 

Opět máme sponzorský autobus, doprava zdarma. Plánujeme odjezd v 8.30 od bazénu. Hlaste se u pí 

Markové (721 109 647) nebo u pí Stříteské (777 141 910). 

 Připomínáme, že tábory na Vranicích pořádáme také především pro naši farnost! Nezapomeňte se 

tedy přihlásit na společný pobyt na Vranicích, aneb prázdniny s malým oslíkem, vhodný především pro 

rodiny s menšími dětmi a prarodiče s vnoučaty v termínu 16.7.-22.7. a na tradiční dětský tábor LDT 

Vranice 2016 v termínu 1.-15.7.2016. Na ten je již přihlášeno 54 dětí. V Acta curiae naší diecéze je 

v nabídce pobytu uvedeno, že do 15.5. že  je akce rezervována pro farníky z Vysokého Mýta. 
 

    NEDĚLE 22. května – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

     08:30 – poutní mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice ve VM (PPM), hraje Musica da 

Chiesa ZA MANŽELE KALIBÁNOVY, LNĚNIČKOVY A LIPAVSKÝCH  

     10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Mannl) 

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

     17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele na Slatině (PPM) - možno objednat odvoz 

 



EVANGELIUM Jan 16,12-15 Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to 

nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude 

mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má 

Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ 
 

Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY DNE 12.5.2016 (celý zápis na nástěnce v kostele) 

*Pokus zaměstnat p. Mandyse přes ÚP skončil neúspěšně. 

*Pastorační rada má nového člena (místo odstoupeného Zbyňka Neuderta st.) – p. Zbyňka Neuderta ml., kt. 

se stal zároveň zástupce PR v radě ekonomické. 

*NOC KOSTELŮ proběhne v pátek 10.6.2016 a celkový program je na webu naší farnosti a ve vitrínce. 

Zodpovědné osoby za jednotlivé objekty: kostel sv. Vavřince – Marie Severová, kostel Nejsvětější Trojice – 

Marie Motyčková, celková koordinace – Radka Blajdová 

*V termínu 3.-5.6.2016 se koná jako předprogram Noci kostelů cyklopouť určená především pro rodiny 

s dětmi a během ní se navštíví kostely na Knířově, ve Slatině, Dobříkově a Horním Jelení. Plakát na webu 

farnosti a vitríně, organizují: Radek Kroulík a Jiří Plhák. 

*První sv. přijímání se uskuteční 19.6.2016, hrát bude Sboreček. 

*Duchovní obnovy: P. Marián Kuffa – so 27.8.2016 – přednáška o milosrdenství; adventní obnova s 

Kateřinou Lachmanovou – so 3.12.2016; postní duchovní obnova - pozveme Redemptoristu P. Zamkovského  

*Čekáme na kalkulaci projektu Kantáty Hodinky Petra Jiříčka, kterou bychom rádi realizovali v září 

v kostele sv. Vavřince ve VM. 

*Ve výhledu možnost restaurování obrazu Petra Brandla a oltáře. 

*Podpora mladých z naší farnosti na cestu do Krakova na mezinárodní setkání mládeže – PR navrhuje dát 

1.000 Kč/os (do max. výše 10.000 Kč celkem) + v kostele bude vyčleněn na podporu tohoto setkání mladých 

jeden díl v třídílné pokladničce. 

 

Fotogalerii z farní poutě do Želiva a Číhoště si můžete 

prohlédnout na webových stránkách farnosti.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 POSLEDNÍ SLOVO MÁ VĚRNÝ FARNÍK: Vážený 

otče, často říkáte, že účast na nedělní bohoslužbě je pro 

křesťana důležitá věc, ale já si myslím, že člověk má právo 

na to, občas nepřijít. Myslím, že kdokoliv má právo být 

omluven z následujících důvodu, a to tak často, jak je uvedeno: vánoce (neděle před nimi nebo po nich), Nový rok (příliš dlouho 

oslavy silvestra), velikonoce (prázdniny), státní svátky, svátek práce, dušičky (návštěva hřbitova), konec školního roku (děti si 

potřebují odpočinout), začátek školního roku (poslední příležitost k odpočinku), rodinná setkání, probdělé noci (oslavy a soboty), 

úmrtí v rodině, narozeniny, nemoci, služební cesty, dovolená (3 týdny), špatné počasí (náledí, sníh, déšť, oblačno), olympiády a 

mistrovství, nečekané návštěvy, klimatické změny. Otče, zbývají nám asi dvě neděle v roce. Proto můžete počítat s naší účastí 

čtvrtou neděli v únoru a třetí neděli v srpnu, pokud nedojde k nějaké nepředvídané události. S upřímným pozdravem, věrný farník.  
 

http://www.katolik.vmyto.cz/  

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 9. neděle v mezidobí: 1. čtení – 
1 Král 8,41-43; 2. čtení – Gal 1,1-2.6-10; Evangelium – Lk 7,1-10 

http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkf.vmyto@tiscali.cz

