
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 19. července do 26. července 2020 

 
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 20. ČERVENCE 2020 – PONDĚLÍ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

 17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)       

ÚTERÝ 21. ČERVENCE 2020 – ÚTERÝ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
STŘEDA 22. ČERVENCE 2020 – SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY 

  13:30 – bohoslužba slova v LDN Žižkova (PPM) 
  18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)    

ČTVRTEK 23. ČERVENCE 2020 – SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE, PATRONKY EVROPY 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
 13:30 – bohoslužba slova v LDN Hradecká (PPM) 
PÁTEK 24. ČERVENCE 2020 – PÁTEK 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

SOBOTA 25. ČERVENCE 2020 – SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA 

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

 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA MÍR 
NEDĚLE 26. ČERVENCE 2020 – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) ZA ANNU A FRANTIŠKA LOSKOTOVY, SYNA 
FRANTIŠKA, RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTICI 

 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  
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Dnešní sbírka je věnována na charitu. 
 So 25.7., 16:00, Litomyšl, Klášterní zahrady: Koncert chval. Kromě Timothy bude hrát a zpívat kapela Good 

Work a Pavol Strežo.  
 Diecézní centrum pro mládež zahájí na podzim 2020 nový ročník Animátorského kurzu. Jedná se o 2-letý cyklus 

formačně-vzdělávacího programu pro mládež (16-23 let). Kurz obsahuje 5 setkání a prázdninové soustředění na 

Vesmíru. Info a přihláška na: http://www.bihk.cz/pastorace/diecezni-centrum-pro-mladez/animatorsky-

kurz?fbclid=IwAR1SO0bu8Eyl79VTnvhn8Ghy9f9hOL4yQuFFZJIaAg2uBUUbXtIRI_l8vBc  

 Nabízíme k prodeji nové číslo křížovkářského magazínu Šalamounky za 25 Kč. 
 Nabízíme k prodeji 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. 
 

EVANGELIUM: Mt 13,24-43 Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který 
nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. 
Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a řekli mu: ‘Pane, 
copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?’ On jim odpověděl: ‘To udělal nepřítel.’ A 
služebníci mu řekli: ‘Máme jít a plevel sesbírat?’ On však řekl: ‘Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i 
pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní – a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, 
ale pšenici shromážděte do mé stodoly.’“ Předložil jim další podobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrno, které 
člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny 
a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ … 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ Z OKOLNÍCH 
KOSTELŮ…  
Otázka: V kterém z našich kostelů najdete tento obraz? Co 
znázorňuje? 
  

Otázka z 12.7.2020:. Kde najdete v našem kostele oslíka? Oslíka 
najdete na oltáři sv. Josefa na reliéfu, který znázorňuje Svatou 
rodinu prchající do Egypta. 

 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto 

facebook Farnost Vysoké Mýto 

NEDĚLE 19. ČERVENCE 2020 – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

LUDMILU ŠTOHANZLOVY, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

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

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

                                   

Připravujeme se na příští neděli (26.7.2020) 17. neděle v mezidobí: 1. čtení: 1 
Král 3,5.7-12; 2. čtení Řím8,28-30; Evangelium Mt 13,44-52 

https://www.facebook.com/kapela.timothy/?__tn__=K-RH-R&eid=ARCrIiTxf2H4LZTtBoL52tEwlEO7aP00irxH9aiVSuo0HXjXkzZnNTPK9aAGBYFUqPV0Uq4_0onrSwVD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCJs41Jq5JkQSL3S_KlAPMtQNSAHHWBy5UK0pyjbElViFd30XOTypCdEUERAN1roTsKWGN-YDNwy659f_Tww70nkAKwxc7_F4PE6Zny3mCkRgkkzU_cJ-6oeJFqZS1-0bs1AEb3L3xESkM2KIBru1H4W-PEHh8qL-YxN0N25P5UWpwd0WSEp7WTKdRT-v-7AxFdApNC_SzRr1A9
https://www.facebook.com/goodworkcz/?__tn__=K-RH-R&eid=ARClYicg-VKZWpbtb_gzbja8Eh4T0mVIZX9cjetUJexR9-PKa26qshrQugeu_TBbfVG4Ak-rYEN9cNz7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCJs41Jq5JkQSL3S_KlAPMtQNSAHHWBy5UK0pyjbElViFd30XOTypCdEUERAN1roTsKWGN-YDNwy659f_Tww70nkAKwxc7_F4PE6Zny3mCkRgkkzU_cJ-6oeJFqZS1-0bs1AEb3L3xESkM2KIBru1H4W-PEHh8qL-YxN0N25P5UWpwd0WSEp7WTKdRT-v-7AxFdApNC_SzRr1A9
https://www.facebook.com/goodworkcz/?__tn__=K-RH-R&eid=ARClYicg-VKZWpbtb_gzbja8Eh4T0mVIZX9cjetUJexR9-PKa26qshrQugeu_TBbfVG4Ak-rYEN9cNz7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCJs41Jq5JkQSL3S_KlAPMtQNSAHHWBy5UK0pyjbElViFd30XOTypCdEUERAN1roTsKWGN-YDNwy659f_Tww70nkAKwxc7_F4PE6Zny3mCkRgkkzU_cJ-6oeJFqZS1-0bs1AEb3L3xESkM2KIBru1H4W-PEHh8qL-YxN0N25P5UWpwd0WSEp7WTKdRT-v-7AxFdApNC_SzRr1A9
http://www.bihk.cz/pastorace/diecezni-centrum-pro-mladez/animatorsky-kurz?fbclid=IwAR1SO0bu8Eyl79VTnvhn8Ghy9f9hOL4yQuFFZJIaAg2uBUUbXtIRI_l8vBc
http://www.bihk.cz/pastorace/diecezni-centrum-pro-mladez/animatorsky-kurz?fbclid=IwAR1SO0bu8Eyl79VTnvhn8Ghy9f9hOL4yQuFFZJIaAg2uBUUbXtIRI_l8vBc
https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
http://www.instagram.com/katolik.vmyto


TÁBOR S MALÝM OSLÍKEM NA VRANICÍCH: 

   
 

              
 

          
 

                              
 

   
 

S „apoštolem Pavlem jsme se pěšky vypravili až k 
„Středozemnímu moři“, poté, co jsme v „Makedonii“ 
(Proseči) hlásali radostnou zvěst… Připomněli jsme si také 
křest Lydie ve „Filipech“, vypravili se na mši sv. do 
„Efezu“ (Budislavi) a s Priscillou a Akvilou jsme se učili 
stavět stany… Oslík Naďa nás provázel celým táborem a 

nakonec jsme ho doprovodili zpět k rodině Axmanově, 
tentokrát „po kopytu“. A na závěr jsme všichni oslavili 
příchod apoštola Pavla do nebe… Více foto ve fotogalerii 
na webu naší farnosti. 


