
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 24. července do 31. července 2016 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 25. července – SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA 

                                 14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 

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

ÚTERÝ 26. července – PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE 

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

STŘEDA 27. července – SV. GORAZDA A DRUHŮ 

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

                               18:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MIROSLAVA SYROVÁTKU, 

JEHO RODIČE A ŽIVÉ A ZEMŘELÉ Z JEHO RODU 

ČTVRTEK 28. července – ČTVRTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

07:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

PÁTEK 29. července – PAMÁTKA SV. MARTY              

17:30 – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince ve VM (E. Loskotová) 

SOBOTA 30. července – SOBOTA 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

NEDĚLE 31. července – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

                                08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Buriánek) ZA JOSEFA A MARII 

ŠVARCOVI, SOUROZENCE A CELÝ ROD 

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

                             13:30 – bohoslužba slova v kostele na Knířově (jáhen Roušar)     
                                                   

 V dnešním evangeliu se ptají učedníci Pána Ježíše, jak se modlit. Nabídka farní knihovna se dnes věnuje 

knihám o modlitbě. Také nabízíme k prodeji za 55 Kč kalendář na 2017 Svědkové víry – na podporu 

stavby kostela bl. Marie Restituty v Brně-Lesné. 

 V pátek 5.8. se koná v kostele sv. Vavřince od 20 do 22 hod Nikodémova noc. 

 Srdečně Vás zveme na přednášku známého slovenského charismatického kněze  MARIÁNA KUFFY na 

téma MILOSRDENSTVÍ A POKORA v sobotu 27.8. v chrámu sv. Vavřince. Program: 8:30 svátost 

smíření - 10:00 mše sv. - 14:00 přednáška. Více info na: http://www.ikv.sk/   

 Tradiční orelská pouť na sv. Hostýně se koná v sobotu a neděli 20. a 21.8. Zastávka autobusu v neděli 

21.8. v 6 hod na silnici č. 35 před Orlovnou. Hlavní mši celebruje Mons. Radkovský. Hlaste se u paní 

Markové 721 109 647. 

 Doprovázíme modlitbou mladé, kteří se v těchto dnech účastní Světového dne mládeže v Krakově.  

 Sbírka z 17.7.2016 byla 4.762 Kč.  

 Fotogalerii z prázdnin s Malým oslíkem na Vranicích najdete na webu farnosti.  
 

EVANGELIUM: Lk 11,1-13 Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z 

jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, 

říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť 

nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“ 

Řekl jim dále: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: ‘Příteli, půjč mi tři chleby. 

Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.’ On však by mu 

zevnitř odpověděl: ‘Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a 

dát ti to.’ Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost 

se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a 

otevře se vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi 

vámi takový otec, že když ho syn poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, 

on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec 

dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ 

NEDĚLE 24. července – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

LOSKOTOVU, MANŽELA, SYNA FRANTIŠKA, CELÉ RODY 

A DUŠE V OČISTCI 

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

     13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK) 

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

 



  

PRÁZDNINY S MALÝM OSLÍKEM 

S oslíkem Naďou jsme zažili spoustu 

legrace, zvláště když nás vozila…nebo 

když jsme ji nemohli dostat přes potok… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

V lese jsme si vybudovali vlastní kostelík a slavili 

zde mše sv. Z pařezu jsme udělali obětní stůl… 

 

Při hře v lese jsme hledali figurky z Betléma. 

 

Večer jsme zpívali.  

 

Samozřejmě jsme 

prošli i oslí 

chodbou. 

 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ MAMINKA: Baví se spolu dvě maminky: Tak co, už se 

vaše Monička naučila trochu mluvit? Dávno, teď ji učíme zase trošku mlčet. 

 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 18. neděle v mezidobí: 1. čtení – 
Kaz 1,2; 2,21-23; 2. čtení – Kol 3,1-5.9-11; Evangelium – Lk 12,13-21 

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

