
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 14. června do 21. června 2020 

 
 
 
 
 

 
 

 

PONDĚLÍ 15. ČERVNA 2020 – SV. VÍTA, MUČEDNÍKA 

 17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 16. ČERVNA 2020 – ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                    20:00 – farníci pro farníky - vysílání na facebooku 

STŘEDA 17. ČERVNA 2020 – STŘEDA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)    
ČTVRTEK 18. ČERVNA 2020 – ČTVRTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 
 10:00 – mše sv. v kostele na Slatině (PPM), následuje oběd u Stratílků (zájemci, hlaste se P. Mistrovi)             
PÁTEK 19. ČERVNA 2020 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 

 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA JOSEFA ŽAMPACHA 

SOBOTA 20. ČERVNA 2020 – PAMÁTKA NEPOSKRVNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE 

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

 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
 20:00 – zamyšlení na neděli - vysílání na facebooku 

NEDĚLE 21. ČERVNA 2020 – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Ne 14.6. a 21.6., 16:00-18:00, fara: Up2Me – pokračování kurzu pro dospívající mládež 

 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.  

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

 Nedělní sbírka ve VM z 7.6.: 4.677 Kč v hotovosti. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mt 9,36 – 10,8 Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako 
ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal 
dělníky na svou žeň!“ Potom si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli 
a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a 
jeho bratr Ondřej, Jakub, syn Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, syn 
Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil. Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal 
jim: „Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu 
izraelského. Jděte a hlásejte: ʻPřiblížilo se nebeské království.ʼ Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, 
očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“ 

 

NOC KOSTELŮ 2020 

Moc děkujeme všem, kteří se zapojili a pomáhali s letošní Nocí kostelů. Kostel sv. Vavřince navštívilo celkem 
400 návštěvníků, kostel Nejsvětější Trojice 200 návštěvníků, Sbor ČCE 103 návštěvníků. 
 

   
 

NEDĚLE 14. ČERVNA 2020 – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   07:30 – mše sv. v kostele na Slatině ze slavnosti Těla a krve Páně (PPM)  
   09:00 – dětská mše sv. s prvním sv. přijímáním v kostele sv. Vavřince ve VM 

(PPM) ZA FARNOSTI 

                     10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi ze slavnosti Těla a krve Páně (PPM) 

 13:30 – mše sv. v kostele na Knířově ze slavnosti Těla a krve Páně (PPM)  

 

V letošní hře během 
Noci kostelů 
pomáhaly děti sv. 
Jeronýmovi 
překládat text Písma 
sv. z hebrejštiny… 

Výstava přiblížila 
sv. Vavřince a sv. 
Jiří, patrona našeho 
kostela a města. 



    
 

  
 

   
 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kdo je na tomto obraze? Kde se běžně nachází?   

Otázka z 7.6.2020:. Co znázorňuje tento reliéf a 
kde ho najdete? Na reliéfu je Abrahamova oběť. 
V momentě, kdy je Abraham ochoten obětovat 
svého syna zadržujeme Boží posel jeho ruku… 
Reliéf se nachází 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 (21.6.2020) 12. neděle v mezidobí: Jer 20,10-

13, 2. čtení Řím 512-15; Evangelium Mt 10,26-33 

Mše sv. byla obětována 
za naše město a okolí. 
Sochy sv. Augustina a 

sv. Jeronýma, které 
jsme připomenuli 
v úvodní hře, si mohli 
návštěvníci prohlédnout 
přímo před oltářem. 
Děkujeme Pavlovi 

Diblíkovi za 

celovečerní varhanní 
doprovod… 

Ve výtvarné dílně si děti mohly 
nabarvit svíčky či vyrobit svého 
anděla… 

Adorace v kostele Nejsvětější Trojice 
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