
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 28. června do 5. července 2020 

 
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 29. ČERVNA 2020 – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ  
ÚTERÝ 30. ČERVNA 2020 – ÚTERÝ 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 1. ČERVENCE 2020 – STŘEDA 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

  18:00 – bohoslužba slova v chrámu sv. Vavřince (jáhen Roušar)    
ČTVRTEK 2. ČERVENCE 2020 – ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

PÁTEK 3. ČERVENCE 2020 – SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA 

 16:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PJK)  

SOBOTA 4. ČERVENCE 2020 – PAMÁTKA SV. PROKOPA, OPATA 

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

 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PJK) 
NEDĚLE 5. ČERVENCE 2020 – SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA 

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

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Ne 28.6. proběhne sbírka na pojištění kostelů a církevních budov 

 Ve dnech 28.6. až 17.7. bude P. Pavel Mistr na táboře ve Vranicích. Zastupovat ho bude ve dnech 28.6.-5.7. P. 

Antonín Brychta (tel. 774 884 923), ve dnech 6.7.-11.7. P. Bohumil Šitavanc (tel. 774 814 955) a ve dnech 12.7.-

17.7. opět P. Antonín Brychta. 
 Vyzvedněte si prosím desátky živého růžence u Radky Blajdové nebo Boženy Mlejnkové. Najdete je také na 

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

dále diecézní kalendář Století arcibiskupa Karla Otčenáška za 70 Kč. 
 Na webu farnosti si můžete prohlédnout fotogalerii a video z oslavy 50 let kněžství P. Jiřího Mannla a jeho 

návštěvy u kardinála Dominika Duky. 
 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. 

 Nedělní sbírka ve VM z 21.6.: 4.987 Kč v hotovosti. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mt 10,37-42 Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě 
hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě 
hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, 
a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; 
kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené 
vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“ 

 

P. JIŘÍ MANNL OSLAVIL 50 LET KNĚŽSTVÍ 

V sobotu 27. června 2020 je tomu přesně 50 let, kdy 
byl P. Jiří Mannl v pražské katedrále vysvěcen 
kardinálem Františkem Tomáškem vysvěcen na 
kněze. Půlku svého dosavadního života tak věnoval 
kněžství.Mezi jeho spolubratry z litoměřického 
semináře patří také kardinál Dominik Duka, 

pražský arcibiskup, a Mons. František Radkovský, 

emeritní plzeňský biskup. Na závěrečném tablu z 
roku 1970 je jich celkem 40. Při této příležitosti 
oslovil pan kardinál své bývalé spolužáky ze 
semináře a pozval je na pondělí 22. června na 
děkovnou mši sv. a společný oběd do 
Arcibiskupského paláce. Nakonec se sešlo šest 
bývalých konseminaristů. Kromě P. Jiřího Mannla, 
kardinála Dominika Duky OP a biskupa Mons. 
Františka Radkovského přijali pozvání P. Josef 

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)  

 



Smola (nyní žije v Pardubicích), P. Antonín Ježek (nyní žije v Praze) a P. Angelik Zdeněk Mička OP (nyní žije v 
dominikánském klášteře v Jablonném v Podještědí).  
 

   
 

        
 

Více fotografií a videopozdrav Vysokému Mýtu od kardinála Dominika Duky a biskupa Františka Radkovského 
najdete na webu farnosti. 

 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kdo je zobrazen na této vitráži? Kde ji najdete? 
  

Otázka z 21.6.2020:. Co zobrazuje tento reliéf? Kde ho 

najdete? Na reliéfu je scéna, kdy přinášejí Salome hlavu Jana 
Křtitele. Najdete ji na podestě hlavního oltáře, který je 
věnovaný sv. Janu Křtiteli. 
 

 

 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Za pár dní si připomeneme první dochovanou zmínku o krádeži 
bicyklu. V doslovném znění: „Cyril a Metoděj přišli o kolo roku 863.“ 

 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto   

facebook Farnost Vysoké Mýto 

 

P. Jiří Mannl měl poté také 
příležitost navštívit katedrálu 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha a 
z vyhlídky na Hradčanském 
náměstí obdivoval panorama 
Prahy... 

Připravujeme se na příští neděli (5.7.2020) Slavnost sv. Cyrila a Metoděje: Iz 

61,1-3a; čtení 2Kor 4,1-2.5-7; Evangelium Lk 10,1-9 
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