
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 3. července do 10. července 2016 
  

 

 

 
 
 

PONDĚLÍ 4. července – PAMÁTKA SV. PROKOPA, OPATA  

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

ÚTERÝ 5. července – SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA 

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

STŘEDA 6. července – STŘEDA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

                               18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA JANA VOMELU A CELÝ ROD 

ČTVRTEK 7. července – ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

07:30 – bohoslužba slova sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (E. Loskotová)  

PÁTEK 8. července – PÁTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                               19:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK) 

SOBOTA 9. července – SOBOTA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

08:00 – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince ve VM (E. Loskotová)  

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

NEDĚLE10. července – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

                                08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Mach) ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY 

RODINY SEVEROVY, NOVÁKOVY, BĚLOHOUBKOVY A DUŠE V OČISTCI  

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

                             11:30 – mše sv. v kostele na Knířově (P. Mach)     
                                                   

 Dnes máte možnost si vypůjčit z farní knihovny především knihy z edice duchovní život. V knihovně 

nabízíme také k prodeji stolní kalendář na 2017 Svědkové víry za 55 Kč. 

 Dnes v neděli 3.7. se koná od 17:00 ve sboru Českobratrské církve evangelické ekumenická bohoslužba 

slova k výročí mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského. 

 Dnes 3.7. se koná v 13:30 v Piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli Missa Sancti Bernardi J. 

Haydna celebrovaná P. Halíkem. 

 Výuka náboženství v příštím školním roce bude probíhat v pondělí a to v těchto časech: 1.-2. třída: 13:30-

14:15, 3.-5. třída: 14:15-15:00 a 6.-9. třída: 15:00-15:45. Přihlášky na stolku v kostele. 

 Ve dnech 1.-15.7.2016 probíhá letní dětský tábor Vranice 2016, na který je přihlášeno 69 dětí. P. Mistra 

bude zastupovat P. B. Šitavanc, tel. 774 814 955, 605 814 955. Je možno se stále hlásit, zvláště i na pobyt 

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

 Ve dnech 6.-10.7.2016 se koná v Brně na výstavišti Katolická charismatická konference. 

 Sbírka z 26.6.2016 byla  2.738 Kč. 
 

EVANGELIUM: Lk 10,1-12.17-20 Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po 

dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, 

aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S 

nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam 

člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, 

protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou 

vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’ Když 

přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: ‘I ten prach, který se nám ve vašem městě 

přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: Přiblížilo se Boží království!’ Říkám vám: Sodomě bude v 

onen den lehčeji než takovému městu.“ Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí 

duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem 

vám moc šlapat na hady, štíry a přemáhat všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit. Ale radujte se 

ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi.“ 
POSLEDNÍ SLOVO MÁ MAMINKA PŘED ODJEZDEN SYNA NA TÁBOR: Maminka nadšeně nad 

vypraným prádlem povídá synovi: "Tenhle prací prášek je opravdu zázrak! Vidíš jak je tvá košile dokonale 

bílá?" "To máš pravdu mami, ale ta původní šedohnědá skautská košile se mi moc líbila..."  
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983 

NEDĚLE 3. července – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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

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

 

Připravujeme se na příští neděli – 15. neděle v mezidobí: 1. čtení – 
Dt 30,10-14; 2. čtení – Kol 1,15-20 ; Evangelium – Lk 10,25-37 

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


Ve dnech 25.6. až 30.6. navštívili naši farnost dva indičtí kněží Sanesh a Aji a 

jáhen Jerin, který přijme 28.12.2016 v Indii kněžské svěcení. Všichni tři 

studují v Římě a ihned po svém návratu do Itálie se rozprchli na prázdniny do 

různých farností, Sanehs do Neapole, Aji k Torinu a Jerin do Coma. Za 

prázdniny pak vystřídají ještě další dvě farnosti, aby se v říjnu mohli opět vrátit 

ke studiu. Pobyt v České republice se jim moc líbil, bylo to moc pěkné a 

přátelské setkání s nimi, za které jsou vděčni. 

žehnání dětem na mši sv. na Vraclavi                                                                                                                                                   

                                                                                            

            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

stihli jsme navštívit i 

rodinu P. Pavla Mistra 

a krátce jsme se 

zastavili na Kuksu                                  

mše sv. v kostele sv. Petra a 

Pavla ve Slatině                        

Před chrámem Božího Milosrdenství v Krakově 

Samozřejmě nesmí chybět „selfíčko“ s Faustinou 

A samozřejmě na našich cestách nemohl 

chybět ani Malý oslík… 

Před centrem Jana Pavla II. v Krakově, 

kde jsme sloužili také mši sv. 

Na Zebřidovské kalvárii…před 

Pilátovým palácem 


