
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 9. července do 16. července 2017 
 

 

 

 

 
 

 

 

PONDĚLÍ 10. července – PONDĚLÍ 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
 16:00 – mše sv. v Naději (PJK)    17:30 – bohoslužba slova v sv. v Penzionu (pí Loskotová) 

ÚTERÝ 11. července – SVÁTEK SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY 

STŘEDA 12. července – STŘEDA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. B. Šitavanc) ZA JINDŘICHA DVOŘÁKA, 

RODIČE Z OBOU STRAN, SOUROZENCE, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 13. července – ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ        
                              08:00 – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince ve VM (pí Loskotová)  

PÁTEK 14. července – PÁTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ         
                                 19:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA MILENU KALHOUSOVOU 

SOBOTA 15. července – PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

                                  10:00 – závěrečná táborová mše sv. v kostele sv. Matouše v Jedlové u Deštného v O. h. (PPM) 

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

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

                               ZA JOSEFA A MARII ŠVARCOVY, RODIČE, SOUROZENCE A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 16. července – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ           
 08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                         ZA MIROSLAVU MUNZAROVOU, RODINU KVASILOVU A ZVÁROVU 

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

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

 Až do 15.7. je P. Pavel Mistr na letním dětském táboře Jedlová 2017 a od 16. – do 21.7. 2017 na letním rodinném 

pobytu na Vranicích, aneb Prázdniny s malým oslíkem. Zastupovat ho bude P. B. Šitavanc, tel. 774 814 955, 

605 814 955.  
 Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny. Nabízíme také k prodeji stolní kalendáře na 2018 za 60 Kč. 

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 12.7. na paní Markovou, tel. 721 109 647. 

 Domov pro seniory Vysoké Mýto – Ledax, Žižkova ul. Vás srdečně zve na slavnostní žehnání křížové cesty a obrazu 

Zvěstování Panny Marie. Obrazy požehná královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál ve čtvrtek 20.7.2017 

v 15:00. Obrazy budou následně umístěny do kaple Domova pro seniory.  

 Mše sv. v kostele ve Slatině bude až 4. neděli v červenci, tj. 23.7.2017.           

 Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Přihlásit se je možné na webu: 

olomouc2017.signaly.cz 

 Hoješín u Seče: dovolená červenec – září 2017. Sestry Františkánky vás zvou na dovolenou rodin v klášteře  

na břehu Sečské přehrady. Ubytování v bytovce, chatičce či ve vlastním stanu. Kontakt: S. Gratia 733 755 824) 

 Na nedělní a sobotní sbírce ve farnosti Vysoké Mýto ze dne 1.7. a 2.7.2017 se vybralo celkem 2.975,- Kč. Všem 

dárcům děkujeme. 

 

EVANGELIUM: Mt 11,25-30  Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci 

skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého 

Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke 

mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem 

tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“  

 
 

KOUTEK NA ZVEDNUTÍ KOUTKU: Po čtení o svatosti se pan farář ptá: „A chceme být všichni svatí?“ Jeden hoch 

zvolal: „Prosím, já ne, já chci být železničář!“ 

POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ DĚTI:  „Sestřičko, bude v nebi škola?“ Než si vyučující řeholní sestra zformuluje odpověď, 

ozve se ze třídy: „Nebude. Tam si ulevíš!“ 
 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

 

NEDĚLE 9. července – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ           
         08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI 

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

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

 

Připravujeme se na příští neděli 16.7. – 15. neděli v mezidobí 

1. čtení – Iz 55,10-11, 2. čtení – Řím 8,18-23, Evangelium – Mt 13,1-23 

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


FOTO Z LETNÍHO DĚTSKÉHO TÁBORA JEDLOVÁ 2017: 
(Další fotografie a videa najdete na webu naší farnosti.) 

Tábor se nachází v blízkosti kostela sv. Matouše, kde 

také slavíme společné mše sv. 
 

Tábor se odehrává ve „stylu retro“, proto jsme děti 

přivítali v  krojích.  

 
 

Nechybí klasické disciplíny jako je 

přetahování lanem. 

 

Každé jídlo začínáme společně modlitbou a 

pokřikem. 

Vlajková četa je na ranním nástupu  

připravena vztyčit vlajku. 
 

Připomněli jsme si vznik První republiky. 


