
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 21. června do 28. června 2020 

 
 
 
 
 
 

PONDĚLÍ 22. ČERVNA 2020 – PONDĚLÍ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

ÚTERÝ 23. ČERVNA 2020 – ÚTERÝ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                      08:00 – koncelebrovaná mše sv. v chrámu sv. Vavřince  

  13:30 – mše sv. při pohřbu paní Boženy Trojanové v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
  20:00 – farníci pro farníky - vysílání na facebooku 

STŘEDA 24. ČERVNA 2020 – SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE 

  18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)    
ČTVRTEK 25. ČERVNA 2020 – ČTVRTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)             
PÁTEK 26. ČERVNA 2020 – PÁTEK 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
SOBOTA 27. ČERVNA 2020 – SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

NEDĚLE 28. ČERVNA 2020 – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Dnes po mši sv. nabízíme komentovanou prohlídku výstavy patronů našeho města a kostela 

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

 So 27.6., 10:00: v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové přijmou kněžské svěcení František Filip, Jakub Brabenec, 
Josef Haman, Karel Dvořák a Piotr Antkiewicz. 

 Ne 28.6. proběhne sbírka na pojištění kostelů a církevních budov 

 Nabízíme k prodej kalendář Jak se staví kostel 2021 na podporu stavby kostela v Brně-Lesné. Cena: 60 Kč. 

 Na webu farnosti si můžete prohlédnout krátká videa z průvodu Božího Těla, Noci kostelů a prvního svatého 
přijímání. 

 Farníci pro farníky: Prohlédněte si poslední příspěvek s paní Maruškou Andrlovou. Přehled všech příspěvků 
najdete zde: https://farnostvmyto.cz/2020/04/30/farnici-pro-farniky/ Přihlaste se nám prosím další zájemci… 

 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.  

 Ne 5.7., 17:30, Sbor ČCE: Ekumenická bohoslužba slova k památce mistra Jana Husa 

 So 12.9.-ne 13.9.: Dny evropského kulturního dědictví – prosíme o podporu s hlídáním kostelů a přístupů ke 
zvonům: so v 9.00, 11.00 a 15.00, ne v 11.00. Zapisujte se prosím do rozpisu na stolku. 

 Katolická teologická fakulta v Thákurově ulici v Dejvicích v Praze nabízí pro širokou veřejnost kurzy 

Celoživotního vzdělávání (CŽV) a Univerzity třetího věku (U3V). Nabídka kurzů: V co věří křesťané? (I.); 
Kdo je člověk podle starozákonních textů? Uvedení do biblické antropologie; Význam a poselství Ježíšových 
podobenství; Dějiny umění (I.); Sv. Ludmila; Velcí mistři italské malby (I., II.); Mistři staré nizozemské malby; 

Egyptské umění a dále specializované kurzy. Více info na: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2296.html  

 Nedělní sbírka ve VM z 7.6.: 4.764 Kč v hotovosti. Bohu díky! 
 

NOVÁ PRAVIDLA PRO BOHOSLUŽBY PLATNÁ OD 15. ČERVNA: 

- Ruší se rozestupy dva metry při bohoslužbách. 

- Bohoslužby se ve stejný čas může účastnit nejvýše 500 osob a její účastníci si před vstupem do bohoslužebného 

prostoru dezinfikují ruce.  

- Na obličeji musí mít nasazenou ochrannou roušku či respirátor, který brání šíření kapének (vyjma okamžiku 

přijetí Eucharistie). Konec povinnosti nosit roušky uvnitř budov a ve veřejné dopravě se od 1. července bude týkat i 
kostelů - lidé si při bohoslužbách nebudou muset zakrývat ústa a nos. 
- V případě hromadných akcí (např. poutí) konaných ve stavebně členěných areálech, je povolena účast ve stejný čas 

max. 500 osob v každém stavebně odděleným sektoru areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti stavebně 

oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi 

sektory. Jedná se tedy o max. 2500 osob. 

 

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)  

 

https://farnostvmyto.cz/2020/04/30/farnici-pro-farniky/
https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2296.html


 

EVANGELIUM: Mt 10,26-33 Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo 
odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do 
ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který může 
zahubit v pekle duši i tělo. Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí 
vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. 
Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před 
lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.“ 

 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ: 
Blahopřejeme Elišce, která přijala minulou neděli poprvé svaté přijímání, a děkujeme Sborečku za hudební 
doprovod. Více fotografií najdete na webu farnosti. 
 

  
 

    
 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO 
ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Co zobrazuje tento reliéf? Kde ho najdete?  
  

Otázka z 14.6.2020:. Kdo je na tomto obraze? Kde se běžně 
nachází? Na obraze najdete patrona našeho města – sv. Jiří 
zobrazeného na koni, jak zabíjí draka. Když se podíváte zblízka, 
najdete tam i princeznu. Obraz běžně visí nad levým bočním 
vchodem do kostela. 

 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto   

facebook Farnost Vysoké Mýto Připravujeme se na příští neděli (28.6.2020) 13. neděle v mezidobí: 2 Král 4,8-

11.14-16a; čtení Řím 6,3-4.8-11; Evangelium Mt 10,37-42 

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

