
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 11. června do 18. června 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 12. června – PONDĚLÍ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
                               16:00 – mše sv. v Naději (PJK)     

 16:00 – mše sv. v Penzionu (Mons. J. Socha, PPM)  

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

STŘEDA 14. června – STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
 16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele Nejsvětější Trojice (PPM), společné modlitby   

 (pí Loskotová) 

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

ČTVRTEK 15. června – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 
                               09:15 – bohoslužba slova v Naději ve VM (PPM)  

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

PÁTEK 16. června – PÁTEK 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ     
 19:30 – mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice ve VM (PPM)  

ZA SNACHU MARCELU A MARII POLÁKOVU  

SOBOTA 17. června – SOBOTA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                                 13:00 – křtiny Tomáše Horvátha v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

                                 16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v Zámrsku (PPM) 

                  17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA RODINU   

TALACKOVU, ZELENKOVU, ČÁSTKOVU A DUŠE V OČISTCI                              

NEDĚLE 18. června – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (Den otců)           

 08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ADOLFA BŘENĚ, SNACHU A RODIČE 

                               10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

                    13:30 - mše sv. v Knířově                       

 Po mši sv. zveme před kostelem na misijní jarmark. Svým příspěvek můžete podpořit misie. Děkujeme. 

 Poslední výuka náboženství v letošním školním roce: pro děti ze ZŠ ve Vysokém Mýtě se uskuteční v pondělí 

12.6., děti ze ZŠ z Knířova a z Vraclavi již poslední hodinu měli. V rámci pondělního náboženství navštívíme 

s dětmi výstavu Vysoké Mýto Mariánské v kostele sv. Vavřince. V příštím roce zůstane výuka náboženství ve 

Vysokém Mýtě v pondělí odpoledne, časy a skupiny upřesníme na začátku školního roku. Na Vraclavi a na Knířově 

bude výuka náboženství opět v pátky po vyučování. 

 Pro děti z náboženství a jejich kamarády bychom rádi podnikli pěší pouť (cca 10km – 3h) na Homoli do poutního 

kostela Panny Marie Bolestné a to v pátek 16.6.2017. Odjezd vlakem z VM město ve 12:53 do Chocně. Podrobné 

informace na letáčku, rodiče dětí obdrží e-mailem.  

 Příští neděli po mši sv. budete mít naposledy možnost shlédnout v kostele sv. Vavřince výstavu Vysoké Mýto 

Mariánské s prezentací, kterou vytvořila Mgr. J. Oppeltalová, Ph. D. 

 Prosíme děvčata a chlapce o podporu slavnosti Božího Těla tím, že si příští neděli 18.6. vezmou sváteční oblečení a 

košíčky s květinovými lístky.  

 V sobotu 17.6. se koná na faře ve VM od 9:00 do 12:00 setkání táborových vedoucích. 

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 14.6. na paní Teplou, tel. 737 414 197.  

 V sobotu 17.6.  se koná 2. ročník orelské župní pouťě na Horu Matky Boží v Králíkách. Zvláště zveme rodiny 

s dětmi. Začátek v 11 hod mší sv., následuje volitelně taneční vystoupení, vycházka po okolí, hry a kvízy pro děti, 

sportovní utkání pro mládež. Od 16 hod. táborák. Předpokládané ukončení v 17 hod. Letáček viz farní vitrína. 

 V termínu 1.-15.7.2017 se uskuteční letní dětský tábor JEDLOVÁ 2017, tentokrát ve stylu RETRO.  

Přihlášky jsou k dispozici na webu farnosti. Cena 3.100 Kč. Již je přihlášeno 65 dětí. 

 Zveme Vás na letní rodinný pobyt na Vranicích 2017, aneb prázdniny s malým oslíkem, který se uskuteční se 

v termínu od 16. – 21.7.2017. Pobyt je vhodný především pro rodiny s menšími dětmi a prarodiče s vnoučaty.  

Cena 1.140 Kč/ dítě 3-15 let, 1490 Kč/ od 15 let, děti do 3 let zdarma. Přihlášeno je již 12 dospělých + 25 dětí. 

 Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto určené na pastorační aktivity diecéze ze dne 3. a 4.6.2017 se 

vybralo celkem 8 162,- Kč. Všem dárcům děkujeme! 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

NEDĚLE 11. června – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                             

 07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM) 

 08:30 - mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice (PPM) ZA FARNOSTI A POUTNÍKY 

            10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

  13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 

  

 

Připravujeme se na příští neděli 18.6. – 11. neděli v mezidobí 

1. čtení – Ex 19, 2-6a, 2. čtení – Řím 5, 6-11, Evangelium – Mt 9,36 – 10,8 

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


EVANGELIUM: Jan 3,16-18   Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna,  

aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, 

ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno 

jednorozeného Syna Božího.“  

 

NOC KOSTELŮ 9.6.2017 

V pátek 9.6.2017 proběhla úspěšně tradiční Noc kostelů. V letošním roce se jí zúčastnilo, možná i díky pěknému počasí, 

mnoho návštěvníků, nejen z našeho města. Celkem jsme zaregistrovali za tento večer cca 1.700 vstupů, včetně kostela 

Nanebevzetí Panny Marie na Vraclavi. Moc bychom chtěli PODĚKOVAT VŠEM, kteří s realizací Noci kostelů 

pomohli, od těch, kteří uklízeli, hlídali na jednotlivých stanovištích, měli na starosti jednotlivé objekty- za chrám sv. 

Vavřince Jarmile Jiskrové, kostel Nejsvětější Trojice připravila Marie Motyčková a farní vinárnu U Zachea Edita a 

Dušan Lipavský. Poděkování patří také účinkujícím – dětskému sboru Rubínek, Sborečku, Ladislavovi Kullovi, 

Heleně Vedralové a Mgr. Janě Oppeltalové (odborné asistentce Katedry historie FF Univerzity Palackého 

v Olomouci), která pro nás připravila velmi zajímavou výstavu a přednášku – Vysoké Mýto Mariánské. Děkujeme také 

Janě Tomáškové, která obětavě dva týdny odlívala svíčky Panny Marie, beránka a srdíčka a tím pro vás připravila tento 

malý dárek jako poděkování. Na webu farnosti si můžete prohlédnout FOTOGRAFIE, které pro vás nafotila Eliška 

Blajdová. 

 

No prostě, jak říká jeden z účastníků Noci kostelů – PARÁDA! 

Koordinátorka Noci kostelů Radka Terezie Blajdová 

 

 

   

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: „Mami, představ si, že pan farář hlásil v kostele, že v sobotu bude mše svatá  

za parníky!“ 

POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI Z HODIN NÁBOŽENSTVÍ:  „Izraelité byli na poušti nespokojení. Chyběl jim chléb, 

maso i voda. Stále reptali proti Hospodinu. Co Bůh na to? Jak reagoval? ….. „Dal jim za trest Desatero!“  


