
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 29. ledna do 5. února 2017 
 

 
 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 30. ledna – PONDĚLÍ 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
                               11:00 – mše sv. při pohřbu paní Danuše Benešové v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

 17:30 – mše sv. v Penzionu (PJK)   

ÚTERÝ 31. ledna – PAMÁTKA SV. JANA BOSKA, KNĚZE 

                                   07:00 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře  

                                                 ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY SPOLEČENSTVÍ QUINQUE VULNERUM  

STŘEDA 1. února – STŘEDA 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

14:00 – mše sv. v Ledaxu, od 13:30 – svátost smíření (PPM) 

16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře, společné modlitby, adorace (E. Loskotová)  

   17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) 

ČTVRTEK 2. února – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - Hromnice 

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

                  ZA VÁCLAVA VÁVRU, CELOU RODINU, RODINY MAREŠOVY A KOPECKÝCH 

PÁTEK 3. února – PÁTEK 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ (Nikodémova noc  18:30 - 20:00) 

   17:30 – mše sv. v  kostele ve VM (PPM) ZA VÁCLAVA HANUŠE 

SOBOTA 4. února – SOBOTA 4. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

                                17:30 – mše sv. s nedělní platností v kapli na faře (PPM) NA ÚMYSL DÁRCE 

NEDĚLE 5. února – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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

                      13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 

 

 Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny. Příští neděli 5.2. od 9:30 bychom Vás rádi pozvali do farní 

knihovny s kavárnou a malým občerstvením v budově fary. 

 ČKA Vás zve na přednášku P. Václava Vacka na téma „Dobrořečení jako životní styl“, která se bude konat 31.1. 

od 18h v Orlovně. 

 Příležitost ke svátosti smíření bude ve středu 1.2. Zpovídat bude P. Kunert od 16:30 na faře. Po mši sv. bude 

následovat setkání nad liturgií následující neděle s P. Kunertem. 

 Ve čtvrtek 2.2. se uskuteční od 18:30 na faře setkání těch, kteří se aktivně podílí na životě farnosti. Prosíme, 

potvrďte svoji účast u Radky Blajdové nebo na farní mail. 

 Menší svíčky na Hromnice budou k dispozici v kostele. Je možné přinést si i vlastní.  

 Prosíme o pomoc při odstrojování vánočních stromečků v kostele, které je naplánováno na pátek 3.2. od 16:00. 

 V pátek 3.2. proběhne opět Nikodémova noc a to od 18:30 do 20:00. Během večera budete mít možnost přijít  

do kostela sv. Vavřince, který bude ponořen do ticha a tmy, osvětlen pouze svíčkami. Budete se moct setkat s Ježíšem 

v Nejsvětější Svátosti při adoraci či si osobně pohovořit s knězem, případně využít příležitost ke svátosti smíření.  

Zpovídat bude P. Pavel Mistr. 

 Příští neděli 5.2. je do 12:00 v kostele Výstav Nejsvětější svátosti. Zapisujte se, prosím, k modlitbě a ke službě.  

 Další příprava těch, kteří se připravují na přijetí iniciačních svátostí proběhne v pátek 10.2. od 18:30 na faře. 

 Orlové zvou na tradiční Orelský ples, který se koná v 17. 2. 2017, od 20h v sále M-klubu. Lístky  v předprodeji 

s místenkou za 150,- Kč jsou k dispozici do 31.1.u paní Jany Stříteské (tel. 777 141 910, e-mail: striteska@bkn.cz )  

a od 2.2.2017 v IC centru.  

 Duchovní rada Orla zve seniory ve dnech 27.– 29.3. do Vranova u Brna na víkendové setkání s duchovní 

tematikou. Zájemci hlaste se u paní Markové (721 109 647). 

 Předpokládaný termín prvního sv. přijímání dětí je neděle 4.6.2017 na Slavnost Seslání Ducha sv. Prosíme rodiče 

dětí, který se to týká, aby se nám ozvali, zda termín vyhovuje. 

 Zveme děti na dětský letní tábor JEDLOVÁ 2017 v termínu 1.-15.7.2017. V letošním roce se uskuteční v diecézním 

centru pro mládež Vesmír v Deštném v Orlických horách.  

 Rádi bychom vám nabídli letní rodinný pobyt Vranice 2017 anebo PRÁZDNINY S MALÝM OSLÍKEM, který se 

uskuteční v termínu 16.-21.7.2017. pobyt je určen především pro rodiny s menšími dětmi a prarodiče s vnoučaty.  

Cena za 5-denní pobyt (ubytování + plná penze + teplá voda pro úsporné sprchování) 1.140 Kč/dítě 3-15 let,  

1.490 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. 

NEDĚLE 29. ledna – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

                       ZA ZDEŇKA POHORSKÉHO A CELÉ RODY Z OBOU STRAN 

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

        13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 



 Poutní centrum ve spolupráci s Jiřím Chválkem a CK Aventour pořádá v únoru 2017 poutní cestu do Izraele – Svaté 

země. Odlet je v neděli 19.2.2017 z Prahy ve večerních hodinách a návrat v neděli 26.2.2017. Více na: www.cm-

fatima.cz nebo přímo v CK Aventour.  

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 22. 1. 2017: 3 380,- Kč. 

 Ve farní vitrínce si můžete přečíst konečnou tiskovou zprávu z Tříkrálové sbírky 2017 včetně rozpisu výsledků 

jednotlivých obcí a měst v orlickoústeckém okrese. Do ulic orlickoústeckého okresu vyrazilo více než dva tisíce 

dobrovolníků, kteří vybrali do 529 pokladniček 2.495.071,- Kč. Převážná část výtěžku je určena na činnost Oblastní 

charity Ústí n. Orlicí.  

 Pro koledníky a asistenty Tříkrálové sbírky je na poděkování přichystáno zdarma divadelní představení  

Pohádka z budíku, která se bude hrát 16.3. 2017 v 18h v Orlovně v Letohradu-Orlice (viz plakát pohádky  

ve farní vitrínce). 
 

EVANGELIUM: Mt 5,1-12a  Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho 

učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, 

neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní  

po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení 

čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. 

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás 

budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi 

velkou odměnu.“  

 

FOTOREPORTÁŽ Z VESMÍRNÉHO VÍKENDU 

Celým víkendem nás provázeli tři pasáčci, kteří se setkali 

s Pannou Marií… 

Před kostelem sv. Matouše u 

Panny Marie 

Na sněhu… 
 

Celou fotoreportáž 

najdete na našich 

webových stránkách 

 

 

V letošním roce si připomínáme 100. výročí zjevení Panny Marie pasáčkům ve Fatimě. Ve dnech 12.-13.9.2017 zde 

proběhne Česká národní pouť. Na stránkách Fatimy je možné najít bližší informace o pořádaných poutích. Vážným 

zájemcům můžeme být nápomocni se zprostředkováním pouti.  

http://www.fatima2017.cz/m/narodni-pout-do-fatimy-16/ 

A) Busem s CK VOMA Třebíč ve dnech 7.9. - 16.9.2017 –  13.750,- Kč   

B) Busem s CK AVETOUR s.r.o. ve dnech 6.9. - 16.9.2017 – cena 13.500,- Kč 

C) Letecky ve dnech 11. - 14.9.2017 Cena: 12.500,- Kč 

D) Letecky ve dnech 10. - 15.9.2017 Cena 15.400,- Kč 

 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ UČITEL: Hodinu náboženství zahájil katecheta dotazem: „Děti, kdo z vás by chtěl jít  

do nebe?“ Všechny ruce vylétly nahoru, všechny kromě jedné. „Vašíku, ty bys nechtěl jít do nebe?“ podivil se kněz.  

„Ne, maminka mně přikázala, že mám jít po hodině náboženství rovnou domů“.  

 

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

mail: rkf.vmyto@tiscali.cz  

tel. 465 420 983  

Připravujeme se na příští neděli 5.2. – 5. neděle v mezidobí 
1. čtení – Iz 58, 7-10 2. čtení – Kor 2, 1-5 Evangelium – Mt 5, 13-16 

http://www.cm-fatima.cz/
http://www.cm-fatima.cz/
http://www.fatima2017.cz/m/narodni-pout-do-fatimy-16/
http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkf.vmyto@tiscali.cz

