
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě                 

Bohoslužby od 26. května do 2. června 2019 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

PONDĚLÍ 27. KVĚTNA 2019 – SV. AUGUSTINA Z CANTERBURY, BISKUPA 

 17:00 – mše sv. v Penzionu (PJK)    

ÚTERÝ 28. KVĚTNA 2019 – ÚTERÝ PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 

STŘEDA 29. KVĚTNA 2019 – STŘEDA PO 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ       
 16:45 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM), společné modlitby  

17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK)  

 ZA RODINU POHORSKÝCH, HOLUBOVU A ŠEDIVÁKOVÝCH  

17:30 – mše sv. na Vraclavi (PPM)   

ČTVRTEK 30. KVĚTNA 2019 – SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
                     13:30 – bohoslužba slova v LDN Hradecká (PPM) 

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

              ZA 25 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA A BOŽÍ POMOC A OCHRANU PRO CELOU RODINU 

PÁTEK 31. KVĚTNA 2019 – SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 
  17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JANU DOKUPILOVU 

SOBOTA 1. ČERVNA 2019 – PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA   

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)         

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

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

  ZA RODINU TALACKOVU, ZELENKOVU, ČÁSTKOVU, SIČOVU A ZA DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 2. ČERVNA 2019 – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   

 09:00 – dětská mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI 

 10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)     

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

 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY  
 Na neděli 26.5. vyhlásila Česká biskupská konference mimořádnou sbírku určenou na pomoc křesťanům 

v zemích Blízkého východu. Všem dárcům děkujeme.  

 V zadní části kostela si může prohlédnout Šalamounky – křesťanský křížovkářský magazín. Cena jednoho 

výtisku je 20,- Kč. V případě většího zájmu můžeme magazín přiobjednat. Za rok vyjde nové číslo celkem 4x.  

 St 29.5., fara VM, po mši sv.:  Pravidelné setkání nad liturgií následující neděle s P. Janem Kunertem.   

 Prosíme, abyste nahlásili své nemocné, kteří by měli zájem o pravidelnější návštěvy. Kněz by zájemcům nabídl 1x 

za měsíc svátost smíření a Eucharistii. S dalšími návštěvami by vypomohli akolyté. Prosíme o vyplnění lístků.  

 Při sobotní a nedělní sbírce ve farnosti VM (ve dnech 18.–19.5.2019) se vybralo celkem 4.149,- Kč.  

 So 1.6., od 9.30 fara VM: setkání táborových vedoucích 

 Ne 2.6.: V chrámu sv. Vavřince bude dětská mše sv. Hrát a zpívat bude Sboreček.  

 Pá 7.6., 20.30-21.30  : Nikodémova noc. Příležitost ke svátosti smíření bude u P. Víta Horáka a u P. Pavla Mistra. 

 29.6.-13.7.: Letní dětský tábor Vranice 2019 -   při celotáborové etapové hře se vydáme na Cestu kolem světa za 

80 dní dle románu Julese Verna. Cena pro jedno dítě: 3.200 Kč. Již je přihlášeno 55 dětí. 

 14.-20.7.: Letní rodinný pobyt Vranice 2019 aneb prázdniny s malým oslíkem - Cena 1.600 Kč/dítě 3-15 let, 

2.100 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. Přihlášeno je 18 dětí a 10 dospělých. 

POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:  

 So 1.6.: Ústí nad Orlicí, kostel Nanebevzetí Panny Marie: 8. Národní pouť přátel LL. Program: 14:00 mše sv. , 

15:00 setkání s poutníky, 16:00 požehnání na cestu. Více viz na www.lepra.cz. 

 Út 4.6., Šemberovo divadlo: benefiční promítání dokumentárního filmu Daleko za sluncem.  

 So 8.6., Hradec Králové – Nové Adalbertinum, 9–14h: Diecézní setkání dětí 2019. Moto – „Opustit svůj břeh“. 

Děti budou mít možnost procházet různými stanovišti, která pro ně připravily pracovnice Katechetického a 

pedagogického centra. Mši sv. povede biskup Jan Vokál. Téma setkání je letos zaměřeno na misijní činnosti. Děti 

si budou moci vyzkoušet, jak evangelizovat prostřednictvím různých sdělovacích prostředků, ale i poznávat, jak 

mohou být misionáři ve svém okolí. Setkání se realizuje ve spolupráci s Papežskými misijními díly, projektem 

Adopce na dálku a rádiem Proglas. Program: od 8:30 registrace, 9:00 zahájení v kostele Panny Marie, 9:15 mše 

sv., 10:15 registrace, 10:30 – 13:30 program na jednotlivých stanovištích, 13:00 – 13:30 oběd z vlastních zásob, 

13:30 – 14:00 závěr v kostele Panny Marie. Chystáme se, že s dětmi z našich farností se tohoto setkání 

zúčastníme, prosíme tedy rodiče o spolupráci a o potvrzení účasti.  

NEDĚLE 26. KVĚTNA 2019 – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

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

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ANTONÍNA    

           ANDRLEHO, RODIČE Z OBOU STRAN, CELÝ ROD A ZA DUŠE V OČISTI 

 10:30 – mše sv. s májovou pobožností v kostele na Vraclavi (PPM)     

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

 



 So 15.6., Dobrošov u Náchoda, od 9:30: Setkání manželů v prvních pěti letech manželství. Prožijeme čas 

v páru a ve společenství dalších manželů, kteří prožívají možná obdobné radosti a starosti, jež s sebou přináší 

období prvních pěti let společného života. Hostem bude P. Petr Stejskal. Na akci je možné přijet také s dětmi. 

Přihlášky do 2.6.2018. Pořádá Centrum pro rodinu Biskupství HK. Více na e-mail: crhk@bihk.cz, tel. 495 063 430. 
 

EVANGELIUM:  Jan 14,23-29  Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec 

ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A přece 

slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás.  

Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, 

co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se 

vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‘Odcházím’ a ‘zase k vám přijdu’. Kdybyste mě milovali, 

radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste 

uvěřili, až se to stane.“ 

 

Děkujeme všem, kteří jste vypomohli při letošní NOCI KOSTELŮ, jak hlídáním na jednotlivých stanovištích, tak i 

přípravou, úklidem kostelů, květinovou výzdobou atd. Zvláště bychom chtěli poděkovat rodině Michalcových za 

krásné nazdobení kostela Nejsvětější Trojice. A dále všem hercům za účast ve scénce o sv. Anežce české. Velké 

poděkování patří Petře Vtípilové za zvládnutí role Šaška Maška v rekordním čase ve chvíli, kdy nám onemocněl 

představitel nejnáročnější role…  

 

    

 

 

 

Fotogalerii z Noci kostelů najdete na webu naší farnosti, některé momentky pak na Instagramu. Odhadem  

bylo zaznamenáno cca 1700 vstupů během večera Noci kostelů (kostel sv. Vavřince cca 672, kostel 

Nejsvětější Trojice cca 312). 
www.katolik.vmyto.cz,   

tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz 

www.instagram.com/katolik.vmyto/ 

Připravujeme se na neděli (2.6.2019): 7. Neděle velikonoční, 1. čtení: Sk 

7,55-60, 2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20, Evangelium: J 17,20-26 
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