
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 30. do 6. června 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 31. KVĚTNA 2021 – SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE 

 09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 

 15:30 – mše sv. s poslední májovou pobožností v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

ÚTERÝ 1. ČERVNA 2021 – PAMÁTKA SV. JUSTINA, MUČEDNÍKA 

STŘEDA 2. ČERVNA 2021 – STŘEDA 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 13:30 – bohoslužba slova v LDN Žižkova (PPM) 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MANŽELE NĚMCOVI A BRATRA JANA              

ČTVRTEK 3. ČERVNA 2021 – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ  

 13:30 – bohoslužba slova v LDN Hradecká (PPM) 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM, eucharistický průvod do kostela Nejsvětější Trojice 

(PPM) ZA PROHLOUBENÍ ÚCTY K EUCHARISTII 

PÁTEK 4. ČERVNA 2021 – PÁTEK 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 10:30 – mše sv. při pohřbu paní Bohuslavy Dostálové v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

 20:00-21:00 – Nikodémova noc (s možností přijmout svaté přijímání) 

SOBOTA 5. ČERVNA 2021 – PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

              ZA MILENU KALHOUSOVOU, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 6. ČERVNA 2021 – 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 

  ZA RODINY A DĚTI NAŠÍ FARNOSTI 

 10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Prosíme o pomoc s přípravou oltářů na Slavnost Těla a Krve Páně a zveme družičky do průvodu.  

 Pá 4.6., 15.45, fara: Příprava dětí na první sv. přijímání 

 Pá 4.6., 20.00-21.00: Nikodémova noc, příležitost ke svátosti smíření 

 So 12.6., 18.30, kostel sv. Vavřince/ev. farní zahrada: Příprava na biřmování 

 Ne 20.6., 14-18, farní zahrada: pokračování kurzu pro mládež Up2Me  

 Nabízíme k prodeji vystřihovací model kostela sv. Vavřince. Cena 200 Kč. 

 Čt 1.7.-čt 8.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích na téma Putování s Mojžíšem do 

země zaslíbené. Cena za dítě 3-15 let 1.950 Kč, za dospělého 2.600 Kč, přihlášku najdete na webu farnosti. 

 Pá 9.7.-pá 23.7.: Letní dětský tábor Vranice 2021. Při letošní celotáborové hře se vydáme na Tajuplný ostrov z 

románu Julese Verna. Cena 3.900 Kč, přihlášku najdete na webu farnosti. Přihlášeno je již 22 dětí. 

 Nedělní sbírka ve VM na pastorační aktivity v diecézi: 23.5. 4.273 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mt 28,16-20 Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli 

se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat 

všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ 

 

PODĚKOVÁNÍ POMOCNÍKŮM PŘI NOCI KOSTELŮ: 

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do letošní Noci kostelů a pomohli tak zabezpečit, abychom mohli kostel sv. 

Vavřince a Nejsvětější Trojice otevřít široké veřejnosti. Návštěvnost byla v letošním roce hojná – kostel sv. Vavřince 

navštívilo během večera 535 návštěvníků a kostel Nejsvětější Trojice 325. Děkujeme zvláště těm, kteří byli na Noci 

kostelů ve službě celý večer: Jiřině a Petrovi Smolákovým, kteří zajistili kostel Nejsvětější Trojice, Terezce Morávkové 

a Šimonovi Axmanovi, kteří jako Svatá Rodina s oslíkem projeli celé město, Honzovi Dvořákovi a Pavlovi Víškovi 

ml., kteří společně s P. Pavlem Mistrem vedli Truhlářkou dílnu u sv. Josefa, a Pavlovi Diblíkovi, který celý večer 

provázel návštěvníky sv. Vavřince svou hrou na varhany. Dále děkujeme také vám, kdo jste nám zapůjčili či zaslali 

své fotografie, které připomínají duchovní správce, kteří v minulosti působili v naší farnosti. Výstava obrazů bude 

v kostele sv. Vavřince ke shlédnutí až do půlky září.  

Celou fotogalerii z Noci kostelů a video sestřih najdete na webu farnosti. 

NEDĚLE 30. KVĚTNA 2021 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

     09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – živý přenos na facebooku 

  ZA FARNOST 

     10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

 

Připravujeme se na příští neděli (6.6.2021) 10. neděle v mezidobí: 1. čtení Gn 3,9-150; 

2. čtení: 2Kor 4,12-5,1; Evangelium Mk 3,20-35 

 



  
Úvodní scénka uvedla hru „Útěk Svaté Rodiny do Egypta“. Tu jste pak mohli během večera potkat ve městě… 

  
Výstavu obrazů duchovní správců naší farnosti připravily Jana Oppeltová a Věra Slavíková. V truhlářské dílně sv. 

Josefa si děti mohly vyzkoušet pracovat s kladivem, pilou nebo třeba vrtačkou… 

   
Pavel Diblík při hře na varhany doprovázel celý večer. Kolem kostela Nejsvětější Trojice byla vytvořena poušť. 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Poznáte na fotce s P. Josefem Sedlákem také P. Pavla 

Mistra? Kromě nich je tam také ještě jeden budoucí kněz – P. 

Adrian Jaroslav Sedlák. (Fotku ve větším najdete 

spolu s dalšími fotkami na výstavě v kostele sv. 

Vavřince. 
 

Otázka z 23.5.2021:. Víte, kdo je na tomto 

obraze? Jedná se o P. Josefa Sedláka, prastrýce 

P. Pavla Mistra, který ve farnosti Vysoké Mýto 

působil v letech 1970-1981.  
 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké Mýto   

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto  

https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
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