Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 10. června do 17. června 2018
NEDĚLE 10. ČERVNA – 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA RODIČE BOBKOVY,
ZETĚ JAROMÍRA, MANŽELE KALIBÁNOVY, LNĚNIČKOVY
A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 - mše sv. v kostele v Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 11. ČERVNA – PAMÁTKA SV. BARNABÁŠE, APOŠTOLA
16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 12. ČERVNA – ÚTERÝ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 13. ČERVNA – PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
16:45 - Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince (PPM), společné modlitby (pí Loskotová)
17:30 - mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PJK)
ZA ANTONII KINDLMANOVOU, MANŽELA A ZA DUŠE V OČISTCI
17:30 - mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
ČTVRTEK 14. ČERVNA – ČTVRTEK 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (PPM)
ZA JOSEFA A MARII MAREŠOVY, ZA CELOU RODINU A ZA BOŽENU KOPECKOU
14:30 – mše sv. při pohřbu pana Miroslava Houdka v kostele v Zámrsku (PPM)
PÁTEK 15. ČERVNA – SV. VÍTA, MUČEDNÍKA
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY RODINY LIPAVSKÝCH A ZA DUŠE V OČISTCI
SOBOTA 16. ČERVNA – SOBOTA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
11:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM při svatbě Marie Petíkové a Martina Horvátha (PPM)
14:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM při svatbě Markéty Koukalové a Josefa Hurycha (PPM)
16:00 – mše sv. s nedělní platností v kostele v Zámrsku (PJK)
17:30 – mše sv. s nedělní platností v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK)
ZA RODINU VTÍPILOVU, BAJEROVU, ŠTĚPÁNSKÝCH A ZA DUŠE V OČISTCI
NEDĚLE 17. ČERVNA – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – dětská mše sv. s prvním svatým přijímáním dětí v chrámu sv. Vavřince (PPM)
ZA ADOLFA BŘENĚ, SNACHU MARCELU A RODIČE Z OBOU STRAN
10:30 - bohoslužba v kostele na Vraclavi
13:30 - mše sv. v kostele v Knířově (PPM)
Středa 13.6., fara ve VM: setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem
Pátek 15.6.,16:00, kostel sv. Vavřince: svátost smíření pro děti, které se chystají k 1. sv. přijímání, zpovídat
bude P. Pavel Mistr
Pondělí 18.6., fara VM: proběhne poslední hodina náboženství ve Vysokém Mýtě. ZŠ Vraclav - poslední
hodina náboženství bude ve čtvrtek 14.6. a na ZŠ Knířov – v pátek 15.6.
Neděle 24.6., mše sv. 13:30, Knířov (kostel a fara): společné zakončení školního roku pro děti z náboženství
a jejich rodiny. Program: společná dětská mše sv. v kostele na Knířově, předání pracovních listů z hodin
náboženství, zahradní slavnost se soutěžemi a opékáním. Ukončení cca v 17:30h. Těšíme se na Vás!
DALŠÍ NABÍDKA A INFORMACE:
S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 13.6. na paní Markovou nebo na farní
kancelář 465 420 983.
Sobota 16.6., od 10:00 – 16:00: jste zváni na Orelskou župní pouť na Hoře Matky Boží u Králík (mše sv.
v 11:00). Je připravený pestrý program pro všechny generace, zvláště pro děti. Více viz leták ve farní vitríně.
Příležitost ke svátosti smíření: všední den: 20 min před mší sv., Ne + 1. Pá v měsíci: 30 min před mší sv.,
kromě nedělí, kdy je mše sv. ve Slatině.
So 30.6. – So 14.7.: Letní dětský tábor Vranice – při celotáborové etapové hře se vydáme do tajuplné Říše
mytologie, která se ocitla v náhlém ohrožení. Cena pro jedno dítě: 3100,- Kč. Již je přihlášeno 67 dětí.
So 14.7. – Pá 20.7.: Letní rodinný pobyt Vranice 2018 aneb prázdniny s malým oslíkem. Cena za 6-denní
pobyt 1370,- Kč/dítě 3-15 let, 1790 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma.
Sobotní a nedělní sbírka ze dne 2. a 3.6.2018: ve farnosti Vysoké Mýto: byla ve výši 4.385,- Kč. Děkujeme.
Neděle 24.6., při mši sv. bude ve všech farnostech sbírka na Charitu.
Výsledky sbírek v jednotlivých farnostech:
 národní sbírka na repatriaci migrantů do zemí Středního východu (ze dne 15.4.): farnost Vysoké Mýto 9153,- Kč, farnost Knířov – 311,- Kč, farnost Vraclav – 1572,- Kč, farnost Zámrsk – 580,- Kč
 sbírka na Kněžský seminář a formace bohoslovců (ze dne 22.4.): farnost Vysoké Mýto – 5252,- Kč,
farnost Knířov – 265,- Kč, farnost Vraclav 525,- Kč, kostel Zámrsk – 880, Kč-, kostel Slatina 870,- Kč

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Čt 14. – Ne 17.6., Marianum – Jánské Lázně: Duchovní obnova pro manžele, cena 3.500,- Kč manželský pár.
Exercitátor: P. Jan Linhart.
Středa 4.7.: 8:30 – 22:00 Římskokatolická farnost Sázava: Slavnost sv. Prokopa s poutní mší sv.
Neděle 8.7.: 10:30 – Velká svatoprokopská pouť – sloužena staroslověnsky. Více viz leták ve farní vitríně.
Pá 12. – Ne 14.10., poutní dům Králíky: Víkend pro bezdětné manžele (10 párů). Více leták ve farní vitríně,
www.probezdetné.cz, vikend@probezdetne.cz.
EVANGELIUM: Mk 3,20-35 Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani
najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu.
Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi: „Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce
zlých duchů.“ Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě
rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan
vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a
uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám:
Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu svatému, nedojde
odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem.“ To řekl proto, že tvrdili: „Je posedlý nečistým duchem.“ Přišla jeho
matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: „Tvoje matka a tvoji
příbuzní se venku po tobě ptají!“ Odpověděl jim: Kdo je má matka a moji příbuzní?“ A rozhlédl se po těch, kteří seděli
dokola kolem něho, a řekl: „To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i
matka.“
Slavnost Těla a krve Páně

Návštěva biskupa
Václava Malého,
který měl v rámci
ČKA přednášku na
téma: Nové podněty
v dokumentech
papeže Františka

Z vikariátního setkání mládeže ve Sloupnici

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: V kostele klečí
černoušek a modlí se: »Všemohoucí Pane, proč jsi mi dal černou
kůži? «Bůh odpoví: »Synu můj, aby tě chránila před prudkým
africkým sluncem.« »Bože, proč jsi mi dal tak dlouhé ruce a
nohy?« »Abys mohl lépe šplhat po stromech a rychle utíkat, kdyby
tě v africké poušti honilo nějaké divoké zvíře.« »Pane, proč jsi mi
dal kudrnaté vlasy?« »Aby se nezachytávaly ve větvích keřů v
africké savaně.« »A proč jsem se tedy narodil v Kardašově
Řečici?«
http://www.katolik.vmyto.cz/,
Připravujeme se na příští neděli (17.6.): 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
1. čtení – Ez 17,22-24, 2. čtení – 2 Kor 5,6-10, Evangelium – Mk 4,26-34

