
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 31. května do 7. června 2020 

 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 1. ČERVNA 2020 – PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE 

15:00 – mše sv. při pohřbu paní Marie Vitoulové v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
17:00 – modlitba Anděl Páně od morového sloupu za ochranu našeho města a okolí - živé vysílání na 

facebooku  

20:00 – modlitba svatého růžence za ochranu našeho města a okolí - živé vysílání na facebooku  

ÚTERÝ 2. ČERVNA 2020 – ÚTERÝ 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                    20:00 – farníci pro farníky - vysílání na facebooku 

STŘEDA 3. ČERVNA 2020 – PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ 

                      13:30 – bohoslužba slova na LDN Žižkova (PPM)  
  18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)    
ČTVRTEK 4. ČERVNA 2020 – SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE 

 13:30 – bohoslužba slova na LDN Hradecká (PPM) 
 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
PÁTEK 5. ČERVNA 2020 – PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

  18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
                      19:00-20:00 – Nikodémova noc v chrámu sv. Vavřince 

 SOBOTA 6. ČERVNA 2020 – SOBOTA 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PJK)  

               ZA MILENU KALHOUSOVOU, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

 20:00 – zamyšlení na neděli - vysílání na facebooku 

NEDĚLE 7. ČERVNA 2020 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

   09:00 – mše sv. v kostele 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)  

 20:00 – modlitba desátku - živé vysílání na facebooku 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Dnešní sbírka je určena na pastorační aktivity v diecézi. 
 Na webu farnosti najdete fotogalerie z oslav narozenin P. Jiřího Mannla a biřmování. 
 Farníci pro farníky: Přihlaste se nám, kdo byste měl zájem se podílet na našem pravidelném večerním vysílání 

tím, že byste natočili dopředu úterní večer. Děkujeme a těšíme se na vás. 
 Pá 5.6. 19:00-20:00: Nikodémova noc, možnost svátosti smíření 
 Pá 5.6., 20:00, Masarykovy sady: Koncert pro Bereniku – VLTAVA, vstupné 200 Kč 

 So 6.6., 13:00-16:00, fara: ukázka Farních evangelizačních buněk s komunitou Blahoslavenství 
 So 6.6.: Orelská pouť na Hoře Matky Boží Králíky. Plakátek ve vitrínce, informace na tel. 603 153 577. 

 Po 8.6., 15:00: prosíme o pomoc s úklidem kostela Nejsvětější Trojice 

 Čt 11.6., 17:00, kostel sv. Vavřince: Slavnost Těla a Krve Páně, po které bude následovat průvod do kostela 
Nejsvětější Trojice. Prosíme o pomoc se zajištěním oltářů. 

 Pá 12.6.: Noc kostelů – hlaste se prosím do služby na jednotlivá stanoviště R. Blajdové. Zapsat se můžete na 

webu do tabulky: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vakt_VInmmnEZJpNIdnp8ZZmlxZ-CVFUA6UE-P-

tvMo/edit?usp=sharing  

 3.7.-17.7., Vranice: Tábor s malým oslíkem na téma „Putování s apoštolem Pavlem“. Vzhledem k situaci 

ohledně koronaviru tento tábor je alternativní nabídkou k „Táboru Vranice 2020“, který letos nebude pořádán. 
Tábor bude pořádán v menším rozsahu, zašlete tedy prosíme co nejdříve vyplněné přihlášky, které najdete na 
webu farnosti. 

 28.6.-2.7., Vranice: Letní rodinný pobyt Vranice 2020 aneb Prázdniny s malým oslíkem. Prosíme o nahlášení 
zájmu co nejdříve. 

 Nedělní sbírka ve VM z 24.5.: 4.299 Kč v hotovosti. Bohu díky! 
 16.-19.7., Hora Matky Boží u Králík: Duchovní obnova pro manžele na téma inspirativní postavy Nového 

Zákona 

 11.-13.9., Hora Matky Boží u Králík: Centrum pro rodinu a Katechetické a pedagogické centrum Biskupství 
královéhradeckého pořádá Víkend pro rodiny na téma „Boží slovo v srdci člověka“ 

 

NEDĚLE 31. KVĚTNA 2020 – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

     09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA DARY DUCHA 

SVATÉHO PRO NAŠI FARNOST A ZVLÁŠTĚ PRO BIŘMOVANCE 

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

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

     20:00 – modlitba desátku, studio krteček pro děti - živé vysílání na facebooku 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vakt_VInmmnEZJpNIdnp8ZZmlxZ-CVFUA6UE-P-tvMo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vakt_VInmmnEZJpNIdnp8ZZmlxZ-CVFUA6UE-P-tvMo/edit?usp=sharing


EVANGELIUM: Jan 20,19-23 Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před 
židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci 
viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech  
na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, 
tomu odpuštěny nejsou. 
 

 
Děkujeme všem za pomoc s přípravou oslav 100. narozenin P. Jiřího Mannla, zvláště za koordinaci celé akce paní 
Radce Blajdové... Pán Bůh zaplať!  

   
Blahopřejeme paní Hance, Ivaně a Anně k přijetí svátosti biřmování! 
 

 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ 
PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tento detail s odkazem na Zj 6?   

Otázka z 24.5.2020:. Koho znázorňuje tato socha a kde ji najdete? 

Jedná se o sochu sv. Jana Nepomuckého a najdete ji na svatostánku. 
 

https://farnostvmyto.cz/ tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz    

www.instagram.com/katolik.vmyto   

facebook Farnost Vysoké Mýto 

Připravujeme se na příští neděli (7.6.2020) Slavnost Nejsvětější Trojice: Ex 

34,4b-6.8-9, 2. čtení 2 Kor 13,11-13; Evangelium Jan 3,16-18 

https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
http://www.instagram.com/katolik.vmyto

