
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 23. července do 30. července 2017 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 24. července – PONDĚLÍ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ  
 16:00 – mše sv. v Naději (PPM)   17:30 - mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 25. července – SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA 

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

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

                               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 (PPM) NA PODĚKOVÁNÍ A ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ 

ČLENY RODINY LNĚNIČKOVY I ŽOČKOVY A ZA DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 27. července – ČTVRTEK 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ        
 08:00 – bohoslužba slova sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (pí Loskotová) 

                               10:30 – mše sv. v Ledaxu , příležitost ke sv. smíření  

PÁTEK 28. července – PÁTEK 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ         
                                 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MIROSLAVA SYROVÁTKU, JEHO 

RODIČE, ZA RADKA BENDÁKA A Z TOHO RODU ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ 

SOBOTA 29. července – PAMÁTKA SV. MARTY 

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

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

NEDĚLE 30. července – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          

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

                                            ZA FRANTIŠKA A BOŽENU MACÁKOVY, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 
                               10:30 - mše sv. na Vraclavi (PPM) 

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

 Po mši sv. si můžete vypůjčit knihy z farní knihovny. Nabízíme prodej stolních diecézních kalendářů na příští rok 

2018. Koupit si je můžete za 60,- Kč v kostele nebo ve farní kanceláři.  

 Na webu naši farnosti si můžete prohlédnout fotogalerii z rodinného letního tábora s Malým oslíkem.   

 V pátek 4.8. bude od 20 do 22 hod v kostele sv. Vavřince Nikodémova noc s možností svátosti smíření. 

 S nabídkou květinových darů pro výzdobu kostela se obracejte do středy 26.7. na paní Jiskrovou , tel. 777 661 007. 

 Ve dnech 24.-27.8.2017 vás zveme na pouť do slovenského partnerského města Spišská Belá. Cesta bude 

společně autobusem, podrobnosti ohledně programu a ceny upřesníme. Hlásit se můžete Radce Blajdové. 

 Zveme Vás na celostátní setkání mládeže v Olomouci od 15. do 20.8.2017. 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) 
 

EVANGELIUM: Mt 13, 24-43   Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který 

nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel nepřítel, rozházel mezi pšenicí plevel a odešel. Když pak osení 

vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a řekli mu: „Pane, copak jsi nenasel na 

svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel? On jim odpověděl: „To udělal nepřítel.“ A služebníci mu řekli: „ Máme 

jít a plevel sesbírat?“ On však jim řekl: „Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu 

růst až do žní – a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromážděte do 

mé stodoly.“ Předložil jim další podobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém 

poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže 

přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. “Pověděl jim jiné podobenství: „Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a 

zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo. “To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez 

podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: „Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo 

skryté od založení světa. “Potom rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: „Vylož nám to 
podobenství o pleveli na poli.“ Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Synem člověka, pole je svět. Dobré semeno 

jsou synové Království, plevel jsou synové toho Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věků, ženci jsou 

andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho 

království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy 

budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!“ 

NEDĚLE 23. července – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ           
          07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)    

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

ZA RODIČE BOBKOVY, ZETĚ JAROMÍRA A PODĚKOVÁNÍ  

ZA 83 LET ŽIVOTA 

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

 13:30 - mše sv. v Knířově  (PJK)  

 



PRÁZDNINY S MALÝM OSLÍKEM na Vranicích 
 

Výprava na borůvky 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 
       Oslík Naďa nesměl nikde chybět –  

                               ani u rozcvičky! 

Výlet za loupežníky do Toulovcových maštalí.  

Po zhodnocení úkolů z průkazky Ušlechtilý oslík dostaly 

děti tričko s Malým oslíkem. 

Lesní hra v lese, kde jsme hledali kamarády Malého oslíka.                        Vítězové postřehového závodu obdrželi oslíkovské medaile. 

 
Nechyběly ani rébusy 

nebo výtvarná dílna 

s paní Natálkovou.  

 

A na závěr jsme 

slavili v našem 

lesním kostelíku 

obnovení 

manželských slibů po 

10 letech. 
 

 

 

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

mail: rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 
Připravujeme se na příští neděli 30.7. – 17. neděli v mezidobí 

1. čtení – Král 3,5.7-12, 2. čtení – Řím 8,28-30, Evangelium – Mt 13,44-52 

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

