
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 10. července do 17. července 2016 
  

 

 

 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 11. července – SVÁTEK SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY 

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

                                 16:00 – bohoslužba slova v Naději (E. Loskotová) 

ÚTERÝ 12. července – ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 13. 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 (P. Šitavanc)  

ČTVRTEK 14. července – ČTVRTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

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

PÁTEK 15. července – PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

                               15:00 – závěrečná tábora mše sv. v kostele v Nových Hradech (PPM) 

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

SOBOTA 16. července – SOBOTA 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

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

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

NEDĚLE17. července – 16. 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)     

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

 Ve dnech 1.-15.7.2016 probíhá letní dětský tábor Vranice 2016. P. Mistra bude zastupovat P. B. Šitavanc, 

tel. 774 814 955, 605 814 955. Je možno se stále hlásit na pobyt s Malým oslíkem, který je koncipován 

pro rodiny s dětmi, případně prarodiče s vnoučaty. 

 Prosíme mládežníky, kteří se chystají na SDM do Krakova, aby se přihlásili v neděli 17.6.2016 u P. 

Mistra a převzali si příspěvek od farnosti. 

 V sobotu 27.8.2016 zveme na duchovní obnovu s P. Mariánem Kuffou. 

 Na webu najdete také fotografie z prvního sv. přijímání.  

 Sbírka z 3.7.2016 byla  3.774 Kč. 
 

EVANGELIUM: Lk 10,25-37 Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: 

„Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On 

odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou 

myslí a svého bližního jako sám sebe.“ Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.“ Ale on se 

chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk 

sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého 

a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu 

místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. 

Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince 

a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: ‘Starej se o něho, a co 

vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.’ Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, 

který se octl mezi lupiči?“ On odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi a 

stejně jednej i ty!“ 

POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI:  Děti na táboře přemlouvaly vedoucí, aby si s nimi zahrála karty. Když 

už to začínalo trvat moc dlouho a děti pořád ne a ne přestat, vedoucí konečně ustoupila a svolila. Ale jen pod 

jednou podmínkou,” vyhradila si, „vedoucí musí vždycky vyhrát.” „No dobře,” připustil Jaroušek, „ale na 

oplátku si zase jedno pravidlo určíme my. Děti nesmí nikdy prohrát!” 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983 

NEDĚLE 10. 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. Roušar)     

Připravujeme se na příští neděli – 16. neděle v mezidobí: 1. čtení – 
Gn 18,1-10a; 2. čtení – Kol 1,24-28; Evangelium – Lk 10,38-42 

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


                                                                                            

Foto z tábora VRANCE 2016: (fotografie najdete také na webu naší farnosti) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


