
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 18. června do 25. června 2017 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 19. června – PONDĚLÍ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ – SV. JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA 
 17:30 - mše sv. v Penzionu (PJK) 

ÚTERÝ 20. června – ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

STŘEDA 21. června – PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA 
 13:30 – bohoslužba slova v nemocnici ve VM - LDN Žižkova ul. (PPM) 

 16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby  

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

 ZA RODINU TLÁSKALOVU A ŽABOKRTSKÝCH Z VYSOKÉHO MÝTA 

ČTVRTEK 22. června – ČTVRTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
                                08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

                                10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM)                               

PÁTEK 23. června – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA     
                                17:30 – mše sv. se zasvěcením Srdci Ježíšovu v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

ZA ZEMŘELOU ANNU HAJDOVU A POZŮSTALÉ  

SOBOTA 24. června – SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

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

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

                               ZA JOSEFA ŽAMPACHA A ŽIVÉ I ZEMŘELÉ Z JEHO RODINY 

NEDĚLE 25. června – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ           

 07:00 – poutní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM) 

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

                PODĚKOVÁNÍ ZA UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU, ZA UČITELE, ŽÁKY A STUDENTY 
                               10:30 - mše sv. na Vraclavi se zasvěcením Srdci Ježíšovu (PPM) 

                    13:30 - mše sv. v Knířově  se zasvěcením Srdci Ježíšovu (PJK)    
                

 Dnes po mši sv. budete mít naposledy možnost shlédnout v kostele sv. Vavřince výstavu Vysoké Mýto Mariánské 

s prezentací, kterou vytvořila Mgr. Jana Oppeltovou, Ph. D. 

 Na webu farnosti si můžete prohlédnout fotogalerie z pouti na Homoli, prvního sv. přijímání, z Noci kostelů a odkaz 

na video z Noci kostelů. 

 V úterý 20.6. od 17:00 zveme do  Sboru Církve československé husitské ženy na setkání v rámci Aglow s Katkou a 

Salmanem Hasanovými. Téma setkání: Být sladkou vůní pro Boha. Bude i ochutnávka iráckých sladkostí. 

 Kazatel Církve bratské Přemysl Pýtr končí po 12 letech své působení ve Vysokém Mýtě a bude se stěhovat se 

svojí rodinou do Kolína. Rozlučková oslava se bude konat v rámci nedělní bohoslužby dne 25.6. od 10:00 ve 

sborovém domě Církve bratrské. Společně s ekumenou mu připravujeme společný dárek. Pokud se na něm chcete 

podílet, přihlaste se u Radky Blajdové. 

 Příští neděli 25.6. budete mít možnost po mši sv. se podívat na věže kostela s p. P. Víškem. 

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 21.6. na paní Smolákovou, tel. 606 690 687. 

 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 70 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 ze dne 10.6. a 11.6.2017 se vybralo celkem 4.584,- Kč.  

Ve sbírce při mši sv. za SŠ stavební ve VM dne 10.6. 2017 se vybralo celkem 4.679,- Kč. Minulou neděli 11.6. 

proběhl před kostelem Nejsvětější Trojice misijní jarmark. Výtěžek z jarmarku byl ve výši 2.900,- Kč. Spolu 

s misijní sbírkou, konanou na celostátním setkání Aglow ve VM, a dalšími dary se celkem odešle na misie 5.300,- 

Kč. Všem dárcům děkujeme! Příští neděli  25.6. bude sbírka na Charitu. 

 V neděli 2.7.2017 Vás zveme na I. chlumeckou pouť „Třešňovou“ (Navštívení)“. Mše sv. v 8:00h  (P. J. Hubálek), 

9:30h (P. J. Larisch) a v 11:00h. Požehnání ve 14:30h. II. chlumecká pouť „Okurkovou“ (Nanebevzetí) je plánovaná 

na neděli 20.8.2017.  

 Poutní centrum biskupství královéhradeckého a ČM Fatima Koclířov vás zvou v sobotu 15.7.2017  

na tradiční letní pouť rodin a nemocných ke sv. Zdislavě Jablonné v Podještědí (v bazilice Minor sv. Vavřince a 

sv. Zdislavy). Poutní mše svatá v 11h (Mons. Jan Vokál). Viz letáček ve farní vitríně. 

NEDĚLE 18. června – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 

    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 (PPM) 

 



 Ve dnech 4. – 5.7.2017 proběhnou cyrilometodějské slavnosti 2017 ve Velehradu.   
 

EVANGELIUM: Mt 9,36 – 10,8 Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce 

bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky  

na svou žeň!“ Potom si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli  

a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a jeho 

bratr Ondřej, Jakub, syn Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, syn Alfeův, 

a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: „Mezi 

pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. 

Jděte a hlásejte: ‚Přiblížilo se nebeské království.‘ Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte 

malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“  
 

V neděli 4.6.2017 přijalo 7 dětí z naší farnosti 

první sv. přijímání a Petra Tetivová přijala 

iniciační svátosti v dospělosti.  
 

Na závěr školního roku jsme s dětmi z náboženství podnikli pouť do poutního kostela Panny Marie Bolestné na 

Homoli. Pěší pouti z Chocně se zúčastnilo 9 dětí a 5 dospělých, ostatní se k nám přidali až na Homoli, kde jsme 

společně slavili mši sv., při které jsme mysleli především na nemocné z našich farností.  

 

 

 
 

KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKU: Do vesnice přijde geometr a povídá hospodáři: „Přes vaši stodolu povede 

silnice.“ „Tak to tedy ne,“ vykřikne hospodář, „jenom si nemyslete, že budu chodit každému otevírat vrata!“ 

POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI Z HODIN NÁBOŽENSTVÍ:  Katecheta s dětmi probírá Boží vlastnosti. Jeden 

chlapec se hlásí o překot, ale nemůže si vzpomenout na slovo „věčný,“ které je pro něho cizí. Proto vyhrkne: „Bůh je 

trvanlivý!“ 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli 25.6. – 12. neděli v mezidobí 

1. čtení – Jer 20,10-13, 2. čtení – Řím 5,12-15 , Evangelium – Mt 10,26-33 

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

