
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 12. června do 19. června 2016 
  

 

 

 
 

 
 

 

PONDĚLÍ 13. června – PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE  

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

ÚTERÝ 14. června  – ÚTERÝ  11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 15. června – SV. VÍTA, MUČEDNÍKA 

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

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

ČTVRTEK 16. června – ČTVRTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

PÁTEK 17. června – PÁTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

                               ZA LADISLAVA VACKA, BRATRA, RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 18. června – SOBOTA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

13:30 – křest Damiána Cibuly (PPM) 

15:00 – bohoslužba smíření se svátostí smíření v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

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

NEDĚLE 19. června – NEDĚLE 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                                08:30 – dětská mše sv. s prvním sv. přijímáním dětí v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)     

Sboreček ZA RODIČE BOBOKOVY, ZETĚ JAROMÍRA A DUŠE V OČISTCI 

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

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

 Děkujeme všem, kteří podpořili svoji službou zajištění NOCI KOSTELŮ. Především paní Marii 

Motyčkové, která měla na starosti kostel Nejsvětější Trojice včetně výzdoby. Za kostel sv. Vavřince 

děkujeme paní Marii Severové, která v kostele zajišťovala plynulý chod, a kostelnicím Lídě Částkové, 

Libuši Bečičkové a Božence Mlejnkové, které celý večer učily děti v zákristii hledat v Bibli. Zvláštní 

poděkování patří těm, kteří se vžili do role vězňů a nemocných. Poděkování patří i všem účinkujícím. 

Návštěvnost ve sv. Vavřinci byla cca 526 lidí, v kostele Nejsvětější Trojice cca 320. Kolik skutků Božího 

milosrdenství děti za páteční večer vykonaly, si můžete spočítat dle drahokamů kolem beránka. Cenu si 

vyzvedlo celkem 69 dětí a 60 dětí si vyzdobilo svoji bránu Božího milosrdenství. 

 V zadní části kostela si můžete prohlédnout výstavu fotografií z Barmy „Chudé máte mezi sebou 

vždycky.“ 

 Dnes máte možnost vypůjčit si opět knihy z farní knihovny, tentokrát vaše nejoblíbenější (ty, které zrovna 

nejsou půjčené) a oblíbených autorů.  

 Dnes 12.6. proběhne v 15:30 na faře ve VM další příprava dětí na první sv. přijímání. V pátek 17.6. po 

náboženství, tj. v 14:15 proběhne na faře příprava dětí ke svátosti smíření. Tak se bude konat spolu 

s rodiči v sobotu 18.6. v 15:00 v kostele sv. Vavřince. 

 Ve středu 15.6. nás zve ČCH od 18:00 do Husova sboru na varhanní koncert Jiřinky Dvořákové. 

 V sobotu 18.6. se koná od 9 hod na faře setkání táborových vedoucích a praktikantů (programové).  

 V sobotu 18.6. se koná v Hradci Králové diecézní setkání seniorů. Info ve vitrínce.  

 Zveme všechny děti z náboženství spolu s rodiči a sourozenci v pátek 24.6. od 16:00 na mši sv., kterou 

ukončíme letošní výuku náboženství a poděkujeme společně za uplynulý školní rok. Po mši sv. vás srdečně 

zveme na společné posezení na farní zahradě. Poslední výuka náboženství bude v pátek 17.6. 

 Ve dnech 6.-10.7.2016 se bude konat v Brně Katolická charismatická konference. Program najdete na 

http://konference.cho.cz/program-konference.aspx nebo ve vitrínce. Pokud byste chtěli jet na pár dní na 

konferenci společně, ohlaste se Radce Blajdové. 

 Na tradiční dětský tábor LDT Vranice 2016 je již přihlášeno 66 dětí. Je možno se stále hlásit, zvláště i na 

pobyt s Malým oslíkem, který je koncipován pro rodiny s dětmi, případně prarodiče s vnoučaty. 

 Příští neděli bude sbírka na diecézní katolickou charitu.  
 

NEDĚLE 12. června – NEDĚLE 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

     08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MANŽELE           

LUKEŠOVY A SESTRU LUDMILU KLÍMOVOU 

     10:10 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) zlatá svatba manželů    

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

     17:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) – možnost domluvit odvoz 

 

http://konference.cho.cz/program-konference.aspx


EVANGELIUM  Lk 7,36 – 8,3 Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u 

stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla 

alabastrovou nádobu drahocenného oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet 

nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala drahocenným olejem. Když to viděl farizeus, který ho pozval, 

pomyslil si: „Kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká – že je to hříšnice!“ Ježíš mu na to 

řekl: „Šimone, rád bych ti něco pověděl.“ On na to: „Jen mluv, Mistře!“ „Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl 

dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více 

rád?“ Šimon mu odpověděl: „Mám za to, že ten, komu odpustil více.“ Řekl mu: „Správně jsi usoudil.“ Obrátil se k ženě a 

řekl Šimonovi: „Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu. Vodu na umytí nohou jsi mi nedal, ona však mi nohy 

skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbils mě na pozdrav, ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala 

líbat nohy. Nepomazals mi olejem hlavu, ona však mi drahocenným olejem pomazala nohy. Proto ti říkám: Muselo jí být 

odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje.“ Jí pak řekl: „Jsou 

ti odpuštěny hříchy.“ Ostatní hosté si začali sami u sebe říkat: „Kdo je to, že i hříchy odpouští?“ On však řekl ženě: „Tvá 

víra tě spasila. Jdi v pokoji!“ Potom chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a kázal a hlásal radostnou zvěst o 

Božím království. Bylo s ním dvanáct apoštolů a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie, 

zvaná Magdalská, z které vyšlo sedm zlých duchů, dále Jana, manželka Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnoho 

jiných, které se o ně staraly ze svého majetku. 
 

INFORMACE Z FARNÍ KNIHOVNY: Za prvních pět měsíců letošního roku 2016 bylo realizováno 

celkem 339 výpůjček a bylo vypůjčeno celkem 251 knih. Knihy si vypůjčilo celkem 67 čtenářů.  

Mezi nejoblíbenější knihy patří: 

Guénard Tim: V ringu s Bohem 

Mullenheim Sophie de:  Kde jsi, Élisabeth? 

Petrozziová Rita Agnese: Objímat vyhaslá srdce 

Vácha Marek: Příběhy z jiného vesmíru 

Ange Daniel: Raněný pastýř 

Dakov Sergej K.: Odpusť Natašo! 

Gabrieliová Giulia: Jednou nohou v nebi (Zvítězím i kdybych prohrála) 

Ahern Patrick: Tři dary Terezie z Lisieux 

Ange Daniel: Tvé tělo je stvořeno pro lásku 

Bizot Thierry: Anonymní katolík 

Fumagalliová Giovanna: Abeceda partnerského vztahu 

Husek Jožka: Teiko 

Kodet Vojtěch: Přežít nebo prožít mši svatou? 

Lachmanová Kateřina: Karikatury Boha 

Maasburg Leo: Momentky ze života Matky Terezy 

Mikulášek Jiří: Stříbrné vteřiny 

Opatrný Aleš:  Jak potěšit zpovědníka 

Svatošová Marie: Kmotra na e-mailu                                 Andělé čekali na děti v kapli Nebeského Jeruzaléma. 
 

Nejčtenější autoři: Grün – Ange – Svatošová – Vácha – Lachmanová – Mullenheim – Dakov – Guénard – 

Kašparů – Kodet – Petrozziová – Špidlík – Gabrieliová – Gilbert – Mikulášek – Opatrný – Torkington  

Jedním ze skutků Božího milosrdenství ve sv. Vavřinci 

bylo navštěvovat nemocné. 

 

                              Ochotnický soubor Šembera zahájil Noc kostelů ukázkami z muzikálu Noc na Karlštejně. 

 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983 

 

Připravujeme se na příští neděli – 12. neděle v mezidobí: 1. čtení – 
Zach 12,10-11; 2. čtení – Gal 3,26-29; Evangelium – Lk 9,18-24 

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

