Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 7. července do 14. července 2019
NEDĚLE 7. ČERVENCE 2019 – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – 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)
PONDĚLÍ 8. ČERVENCE 2019 – PONDĚLÍ 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – bohoslužba v Naději (PJK)
17:00 – bohoslužba v Penzionu (Bohumil Šitavanc)
ÚTERÝ 9. ČERVENCE 2019 – ÚTERÝ 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 10. ČERVENCE 2019 – STŘEDA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK) ZA LIBUŠI LÁSKOVOU
ČTVRTEK 11. ČERVENCE 2019 – SVÁTEK SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY
PÁTEK 12. ČERVENCE 2019 – PÁTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PJK)
SOBOTA 13. ČERVENCE 2019 – SOBOTA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
11:00 – závěrečná táborová mše sv. v kostele v Nových Hradech (PPM)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v chrámu sv. Vavřince ve VM (Bohumil Šitavanc)
NEDĚLE 14. ČERVENCE 2019 – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA RODINU SEVEROVU, BĚLOHOUBKOVU A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
V zadní části kostela si můžete za dobrovolný příspěvek pořídit výrobky dětí z náboženství. Výtěžek bude odeslán
na misie v rámci projektu Papežská misijní díla (Děti pomáhají dětem).
V zadní části kostela si může zakoupit za 60,- Kč kalendáře na rok 2020.
Ne 7.7., Husův sbor, 17:00: Ekumenická bohoslužba slova k památce Mistra Jana Husa.
Do soboty 20.7. bude P. Pavel Mistr na táboře ve Vranicích, zastupovat ho budou P. Šitavanc (tel. 605 814 955,
465 544 220) a P. Kunert (tel. 731 598 859).
Příští Nikodémova noc bude až v měsíci srpnu a to v pátek 2.8. od 20:30 – 21:30.
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.
Při sobotní a nedělní sbírce (ve dnech 29.6. a 30.6.) se ve farnosti Vysoké Mýto při mši sv. vybralo celkem:
4.926,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Ne 7.7., od 14:00 – Slavnost na Růžovém paloučku. Leták ve farní vitríně.
St 10.7.–Ne 14.7., Brno – výstaviště BVV: Katolická charismatická konference. Na konferenci jezdí celé rodiny,
svůj program mají jak dospělí, tak také děti včetně těch nejmenších. Čekají vás přednášky, modlitby chval,
zajímaví hosté a večerní paralelní programy po celém Brně. Atmosféru přiblíží vysíláním přímo z místa rádio
Proglas. Program viz ve vitríně.
So 20.7. – Ne 21.7., Bystré u Poličky: Karmelská pouť. Program: So 20.7. (17:00 mše sv. pro poutníky,
20:00 koncert duchovní hudby v kostele, 21:30 mariánská pobožnost v kostele a světelný průvod po náměstí),
Ne 21.7. (6:00 mše sv. za nová kněžská povolání, 7:00 mše sv. za farníky, 9:00 mše sv. za poutníky, 11:00 mše sv.
za manžele a rodiny, 14:30 svátostné požehnání)
So 20.7.: Jablonné v Podještědí (bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy: Letní pouť rodin a nemocných
ke svaté Zdislavě. Poutní mše sv. v 11:00., 14:00 odjezd na hrad Lemberk, kde bude pokračovat modlitební poutní
cesta ke studánce sv. Zdislavy. Poutní centrum vypravuje autobusy s nástupním místem i ve VM.
EVANGELIUM: Lk 10,1-12.17-20 Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou
do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně,
aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky.
S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam
člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají,
protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou
vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’
Když přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: ‘I ten prach, který se nám ve vašem
městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: Přiblížilo se Boží království!’ Říkám vám: Sodomě
bude v onen den lehčeji než takovému městu.“ Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce

i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal
jsem vám moc šlapat na hady, štíry a přemáhat všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit.
Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána
v nebi.“
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR VRANICE 2019
Celotáborá hra nás zve
na cestu kolem světa. Ve
slavném románu Julese
Verna se to snad podaří
za 80 dní, nám ale za
dva týdny…
Na fotu děvčata
z Japonska, dole se pak
chystají Číňani na
přestavení své země a
Indiánka se opírá o hůl
před svým stanem a
gentlemani z Anglie.
S dětmi jsme několikrát
navštívili koupaliště
v Boru a na Roudné,
dnes jdou děti na mši sv.
do Nových Hradů a
večer se chystá zábavná
Caruso show.
Více fotek si můžete
prohlédnout ve
fotogalerii a na
Instagramu farnosti.

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Celý svůj život jsem si myslel, že vzduch je zadarmo…dokud jsem si
nekoupil pytlík brambůrek.
www.katolik.vmyto.cz,
Připravujeme se na neděli (14.7.2019): 15. neděle v mezidobí,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
1. čtení: Dt 30,10-14, 2. čtení: Kol 1,15-20, Evangelium: Lk 10,25-37
www.instagram.com/katolik.vmyto/

