
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 15. května do 22. května 2016 
  

 

 

 
 

 
 

 

PONDĚLÍ 16. května – SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A  

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

            ZA EVU A JARMILU BOROŇOVY 

ÚTERÝ 17. května – ÚTERÝ 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

            ZA MILADU GOTTWALDOVOU 

STŘEDA 18. května – STŘEDA 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

18:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)   

            ZA ELIŠKU VOSTŘELOVOU A JEJÍ RODIČE          

ČTVRTEK 19. května – SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE  

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

             ZA MANŽELE DITROVY A RODIČE 

PÁTEK 20. května – PAMÁTKA SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, KNĚZE  

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

ZA VLADIMÍRA ČIHÁKA A RODINU ČIHÁKOVU A JANECKOU 

SOBOTA 21. května – 1. NEŠPORY A MŠE SV. Z NÁSLEDUJÍCÍ SLAVNOSTI 

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

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

NEDĚLE 22. května – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

                              08:30 – poutní mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice ve VM (PPM), hraje Musica da 

Chiesa ZA MANŽELE KALIBÁNOVY, LNĚNIČKOVY A LIPAVSKÝCH  

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

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

                             17:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele na Slatině (PPM) - možno objednat odvoz 
                      

 Po mši sv. si můžete v kostele vypůjčit z knihovny především knihy o zajímavých a výjimečných ženách.  

 Prosíme o pomoc se zajištěním Noci kostelů. Zájemci, hlaste se prosím Radce Blajdové. 

 Dnes 15.5. se koná ve 14:30 na faře na Knířově další příprava dětí na přijetí svátosti smíření a k 

prvnímu svatému přijímání. Další setkání proběhne v neděli 22.5. v 15:30 na faře ve VM. 

 V úterý 17.5. se zveme od 18:30 do sborového domu baptistů na další setkání nejen pro ženy Aglow. 

Hostem bude Zuzana Vačkářová z Vysokého Mýta a vyprávět bude na téma: „Afrika mi změnila život“. 

 Prosíme o pomoc s úklidem kostela Nejsvětější Trojice ve středu 18.5. od 14 do cca 17 hod. Děkujeme.  

 V sobotu 21.5. se koná v Hradci Králové diecézní setkání dětí, kterého bychom se rádi s dětmi naší 

farnosti zúčastnili. Více info na plakátu ve vitrínce, zájemci hlaste se Radce Blajdové.  

 Příští neděli 22.5. navštíví naší farností paní Halbrštátová (diecézní ředitelka misijních děl) a po skončení 

mše sv. proběhne před kostelem Nejsvětější Trojice misijní jarmark. Prosíme o pomoc s napečením 

koláčů na misijní jarmark. Doneste je již v sobotu večer před nebo po mši sv. na faru. Kdo byste chtěl 

pomoct s pečením koláčů, hlaste se pí Částkové. Před kostelem nebudou kromě prodeje misijních výrobků, 

růženců a buchet chybět ani atrakce pro děti. 

 Ve dnech 27.-28.5. se uskuteční v Kutné Hoře setkání mládeže z vikariátu Chrudimského, 

Litomyšlského, Orlickoústeckého a Kutnohorsko-poděbradského. Začátek v pátek 27.5. v 18:00 mší sv. 

v kostele sv. Jakuba. Zájemci, kontaktujte Marušku Motyčkovou (731 865 222). Cena 100 Kč. 

 V sobotu 4.6. se koná župní orelská pouť na Hoře Matky Boží u Králík. Po přivítání začne program mší 

sv. v 11 hod. Odpoledne jsou připraveny aktivity pro všechny generace. Ukončení pouti před 18. hodinou. 

Opět máme sponzorský autobus, doprava zdarma. Plánujeme odjezd v 8.30 od bazénu. Hlaste se u pí 

Markové (721 109 647) nebo u pí Stříteské (777 141 910). 

NEDĚLE 15. května – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO  

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

KALHOUSOVY A DUŠE V OČISTCI 

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

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

     17:30 – svatodušní ekumenická bohoslužba slova v Dobříkově - možno objednat odvoz 

 



 Připomínáme, že tábory na Vranicích pořádáme také především pro naši farnost! Nezapomeňte se 

tedy přihlásit na společný pobyt na Vranicích, aneb prázdniny s malým oslíkem, vhodný především pro 

rodiny s menšími dětmi a prarodiče s vnoučaty v termínu 16.7.-22.7. a na tradiční dětský tábor LDT 

Vranice 2016 v termínu 1.-15.7.2016. Na ten je již přihlášeno 54 dětí. V Acta curiae naší diecéze je 

v nabídce pobytu uvedeno, že do 15.5. že  je akce rezervována pro farníky z Vysokého Mýta. 

 

EVANGELIUM Jan 20,19-23 Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu 

před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. 

Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám 

vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou 

odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ 

 

Křest a biřmování v naší farnosti Mons. Janem Vokálem:  

 

  
 

 
 

 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ BŮH: Vědec povídá Bohu: "Bože, už nejsi potřebný. Věda postoupila tak daleko, 

že už i my vědci umíme udělat člověka z hlíny." "Tak to předveď," povídá Bůh. Vědec začne nabírat ze země 

hlínu a Bůh na to: "Počkej, počkej, ber ze svojí hlíny!" 

 

 

 

 

 

http://www.katolik.vmyto.cz/ mail: rkfvmyto@tiscali.cz tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – Slavnost Nejsvětější Trojice: 1. čtení – 
Př 8,22-31; 2. čtení – Řím 5,1-5; Evangelium – Jan 16,12-15 

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

