
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 13. do 20. června 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PONDĚLÍ 14. ČERVNA 2021 – PONDĚLÍ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 15:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)   

ÚTERÝ 15. ČERVNA 2021 – ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 16. ČERVNA 2021 – STŘEDA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)   

ČTVRTEK 17. ČERVNA 2021 – ČTVRTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

 08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)   

PÁTEK 18. ČERVNA 2021 – PÁTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JOSEFA ŽAMPACHA 

SOBOTA 19. ČERVNA 2021 – SOBOTA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

NEDĚLE 20. ČERVNA 2021 – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM s prvním sv. přijímáním dětí (PPM) – živý přenos 

na facebooku, hraje Sboreček 

  ZA NAŠE FARNOSTI A DĚTI, KTERÉ DNES POPRVÉ PŘISTOUPÍ KE SVATÉMU 

PŘIJÍMÁNÍ A ZA JEJICH RODINY A KMOTRY 

 10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi  

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

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

 Ne 20.6.: při mši sv. proběhne sbírka na Charitu 

 St 30.6., 17.00: Rozloučení s P. Janem Kunertem, kt. bude od srpna působit ve farnostech Hronov a Velké Poříčí 

 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. Již je 

přihlášeno 31 osob a kapacita je téměř naplněná. 

 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 36 dětí. 

 5.-12.9.: Eucharistický kongres v Budapešti 

 Nedělní sbírka ve VM: 6.6. 4.586 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mk 4,26-34 Ježíš řekl zástupu: „Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; 

ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed 

stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned člověk vezme srp, protože nastaly žně.“ 

Řekl také: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: 

Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné 

zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.“ Mnoha takovými podobenstvími jim 

hlásal Boží slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, 

všechno vysvětloval. 

 

Modlitba za Mezinárodní eucharistický kongres 

Nebeský Otče, prameni života, naplň nás svým Svatým Duchem, abychom rostli 

v lásce ke Kristu, který za nás obětoval svůj život, a poznávali ho přítomného v 

Eucharistii. 

On je náš Pán a Mistr, náš pokrm a náš přítel, náš lékař a náš pokoj.  
Dej nám odvahu, abychom přede všemi vydávali svědectví o jeho radosti a síle. 

Dej, aby příprava na eucharistický kongres i jeho slavení vedly k opravdové 

duchovní obnově křesťanských společenství, měst, národů Evropy i celého 

světa.  

Amen. 

 

 

NEDĚLE 13. ČERVNA 2021 – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

     07:30 – mše sv. v kostele na Slatině (PPM) 

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

ZA MUDR. STANISLAVU MACHÁČKOVOU 

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

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

 

Připravujeme se na příští neděli (20.6.2021) 12. neděle v mezidobí: 1. čtení Job 38,1.8-

11; 2. čtení: 2Kor 5,14-17; Evangelium Mk 4,35-41 

 



SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ NA VRACLAVI: 

 

    
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Asi poznáte, kde je tato fotka vyfocená. Ale poznáte i děti na ní?   
 

Otázka z 6.6.2021: Jeden z obrazů na výstavě 

duchovních správců má zezadu tento nápis. 

Najdete, který to je? Nápis patří k obrazu 

děkana Františka Xavera Josefiho (1830–

1839), který se stejně jako většina místních 

duchovních správců narodil ve Vysokém Mýtě. 

Po studiích působil jako žamberský kaplan a 

slatinský kooperátor, ovšem jako člen rodu 

Josefiových měl nárok na knířovské 

kaplanství, kam se na uvolněné místo dostal v roce 1811. Jednalo se o nadaci, v níž manželé 

Jan a Eva Josefiovi ze starobylého vysokomýtského mlynářského rodu odkázali v roce 1755 

kapitál na zřízení kaplanského místa při poutním kostele v Knířově, kde byli přednostně investováni Vysokomýtští, a 

to s předností pro příslušníky rodu. I vyobrazení Františka Josefiho odkazuje ke Knířovu, o čemž svědčí obrázek Panny 

Marie Knířovské v jeho ruce.  Rovněž jeho další cesta logicky směřovala roku 1830 na vysokomýtské děkanství, kde 

hned zpočátku byl svým farníkům nápomocem v čase epidemie cholery. Z jeho činnosti lze vyzdvihnout příkladnou péči 

o děkanskou knihovnu a její rozšíření, vikariátním úřadem byl dokonce pověřen funkcí čtenářského inspektora. 
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