
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 12. července do 19. července 2020 

 
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 13. ČERVENCE 2020 – PONDĚLÍ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

ÚTERÝ 14. ČERVENCE 2020 – ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 15. ČERVENCE 2020 – PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE 

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

ČTVRTEK 16. ČERVENCE 2020 – ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

PÁTEK 17. ČERVENCE 2020 – PÁTEK 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

SOBOTA 18. ČERVENCE 2020 – SOBOTA 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
NEDĚLE 19. ČERVENCE 2020 – 16. 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)  

                                  ZA JOSEFA A LUDMILU ŠTOHANZLOVY, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Ve dnech 28.6. až 17.7. bude P. Pavel Mistr na táboře ve Vranicích. Ve dnech 12.7.-17.7. ho bude zastupovat P. 

Antonín Brychta (tel. 774 884 923). 

 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. 
 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 5.7.:  Kč v hotovosti. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mt 13,1-23 Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. 
Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden 
rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá (zrna) na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na 
kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, 
spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní; trní vzešlo a udusilo je. Jiná však 
padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši k 
slyšení slyš!“ Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ On odpověděl: 
„Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít 
nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, a (přece) 
nevidí, a slyší, a (přece) neslyší ani nerozumějí. Plní se na nich Izaiášovo proroctví: `Budete stále poslouchat, a 
neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a 
oči zavírají, takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je neuzdravím.' Ale blahoslavené 
jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám: Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte 
(vy), ale neviděli, a slyšet, co slyšíte (vy), ale neslyšeli. Vy tedy poslyšte, jaký je (smysl) podobenství o rozsévači. 
Když někdo slyší slovo o (Božím) království a nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zaseto: to 

je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a hned ho s radostí 
přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned 
odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane 
bez užitku. Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a chápe, takže přináší užitek; a vydá jeden stonásobný, 
druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný.“ 

 

 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto 

facebook Farnost Vysoké Mýto 

 

 

 

 

 

 

NEDĚLE 12. ČERVENCE 2020 – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 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)  

  

Připravujeme se na příští neděli (19.7.2020) 16. neděle v mezidobí: Mdr 

12,13.16-19; čtení Řím8,26-27; Evangelium Mt 13,24-43 

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


TÁBOR S MALÝM OSLÍKEM NA VRANICÍCH: 

  
Na tábor s malým oslíkem dorazilo 34 dětí. První den jsme podnikli vycházku do Boru. Ve velkém stanu probíhají 
ranní modlitby a denní zaměstnání. 

     
V rámci putování s apoštolem Pavlem si děti vybarvují mapy, kde sledují jeho cesty. A nechybí ani jízdy na oslíkovi. 

  
Kluci se učili osekávat kůly, když apoštol Pavel vyráběl stany… Na Roudné jsme se svezli na paddelboardech. 

  
Večer nechyběl tábor a mše sv. v lese… 

 

KOSTEL SV. VAVŘINCE ANEB DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete v našem kostele oslíka? 
  

Otázka z 5.7.2020:.Na jaké vitráži najdete tento portrét? Čí portrét to je? 

Tato vitráž se nachází na kůru a je na ní sv. Cecílie. Byla to římská 
mučednice, která se stala patronkou duchovní hudby, muzikantů 
(varhaníků), zpěváků, básníků, řemeslníků zhotovujících hudební nástroje a 
slepců. Jejími atributy jsou růže, hudební nástroje (varhany, housle). 


