Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 28. července do 4. srpna 2019
NEDĚLE 28. ČERVENCE 2019 – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA, RODIČE Z OBOU STRAN,
ZA MARII FOJTÍKOVOU A ZA DUŠE V OČISTCI
10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PJK)
PONDĚLÍ 29. ČERVENCE 2019 – PAMÁTKA SV. MARTY
9:00 – mše sv. v Penzionu (PPM) 16:00 – mše sv. v Naději (PJK)
ÚTERÝ 30. ČERVENCE 2019 – ÚTERÝ 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
STŘEDA 31. ČERVENCE 2019 – PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY, KNĚZE
17:00 – Výstav Nejsvětější Svátosti v chrámu sv. Vavřince (PPM), společné modlitby
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ČTVRTEK 1. SRPNA 2019 – PAMÁTKA SV. ALFONSA MARIE Z LIGUORI, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA DUŠE ZEMŘELÝ CH DÁRCŮ MEŠNÍCH FUNDACÍ
09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM)
PÁTEK 2. SRPNA 2019 – PÁTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA EVU A JARMILU BOROŇOVY
20:30 – 21:30 – Nikodémova noc v chrámu sv. Vavřince ve VM
SOBOTA 3. SRPNA 2019 – SOBOTA 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. (s nedělní platností) v kostele v Zámrsku (PPM)
17:30 – mše sv. (s nedělní platností) v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM)
NEDĚLE 4. SRPNA 2019 – 18. 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)
INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY
V měsíci červenci a srpnu 2019 nabízíme možnost vstupu do chrámu sv. Vavřince s možností komentované
prohlídky a to v pondělky v 10:00 a v 11:00, ve středy v 10:00, v 11:00 a mezi 16:00 – 17:00 a v pátky v 10:00
a v 11:00.
Pá 2.8., 20:30 – 21:30: Nikodémova noc. Kostel bude nasvícen svíčkami a bude vytvořen prostor ke ztišení, hrát
bude meditační hudba. K adoraci jsou všichni zváni. Zpovídat bude P. Pavel Mistr.
Čt 22.8., chrám sv. Vavřince, 19:00: Benefiční sborový koncert. Účinkují Foerstrovo komorní pěvecké sdružení.
Jedná se o špičkový amatérský sbor, který patří k nejlepším ženským sborům v ČR a v Evropě, je držitelem řady
ocenění z domácích i prestižních zahraničních soutěží i festivalů. Sbormistrem a uměleckým vedoucím souboru je
Jaroslav Brych.
Při sobotní a nedělní mši sv. se ve farnosti Vysoké Mýto vybralo celkem 3.006,- Kč ( 13.7. – 14.7.2019)
a 5.072,- Kč (20. – 21.7.2019). Děkujeme.
POZVÁNKY OD SOUSEDŮ:
Pá 19.- St 24.8., Vesmír: Týden identity – jako muže a ženu je stvořil. Určeno pro kluky i holky ve věku cca 15
– 26 let. S sebou: spacák, karimatku, přezůvky a příspěvek 220,- Kč na den. Přihláška: www.vesmir.signaly.cz/akce
Ne 25.8., Svatý Hostýn: Jako každoročně Vás zve Jednota Orel na Orelskou pouť na Sv. Hostýn. Hlavní mše
v 10 hod. celebruje arcibiskup Jan Graubner. Autobus odjíždí cca v 6.00 hod od Orlovny. Cena dospělí 200 Kč,
děti 100 Kč. Hlaste se u p. Markové na tel. 721 109 647.
Ne 18.8., Hora Matky Boží u Králík: Diecézní mariánská pouť 2019. Program 10:00 Pontifikální mše sv.
v biskupem Janem Vokálem, 13:30 Setkání s barokní hudbou, 15:00 mše sv., celebruje P. Karel Moravec. Během
odpoledně interaktivní program pro rodiče a děti.
Pá 13. – Ne 15.9., Hora Matky Boží u Králík: Víkend pro rodiny na téma „Každý jsme povolaný hlásat Krista“
(v rámci příprav na Mimořádný misijní měsíc říjen) Organizuje Centrum pro rodinu a Katechetické centrum
Biskupství královéhradeckého. Přihlášky nejpozději do 25.8.2019, více viz leták, www.bihk.cz, tel 495 063 430
Léto v Národním centru Fatimy v Koclířově (podrobně na www.cm-fatima.cz):
EVANGELIUM: Lk 11,1-13 Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho
učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky.“ Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte:
Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy,
neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení.“ Řekl jim dále: „Někdo z vás
bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: ‘Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel,

který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.’ On však by mu zevnitř odpověděl: ‘Neobtěžuj mě! Dveře jsou už
zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.’ Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne
proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste,
a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo
tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo
když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím
spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“
PRÁZDNINY S MALÝM OSLÍKEM
Nejmladší účastnice pobytu s Malým
oslíkem a nejstarší účastník…

Svačina u Panského stolu.

Vesmírná mládež nám připomněla příběh sv. Anežky…

Mše sv. v lesním kostelíku a kostele Boží lásky na Budislavy.

Oslík Naďa s námi byla na rozcvičce i na nástupu…

Více fotografií a videí najdete na webu a Instagramu farnosti.

www.katolik.vmyto.cz,
tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz
www.instagram.com/katolik.vmyto/

Připravujeme se na neděli (4.8.2019): 18. neděle v mezidobí,
1. čtení: Kaz 1,2; 2,21-23, 2. čtení: Kol 3,1-5.9-11, Evangelium: Lk 12,13-21

