
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 6. do 13. června 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 7. ČERVNA 2021 – PONDĚLÍ 10. TÝDNE V MEZIDÉBÍ 

 14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM) – pro obyvatele Ledaxu 

 15:30 – mše sv. v Naději (PPM) – pro obyvatele Naděje 

ÚTERÝ 8. ČERVNA 2021 – ÚTERÝ 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 9. ČERVNA 2021 – STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ČTVRTEK 10. ČERVNA 2021 – ČTVRTEK 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

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

PÁTEK 11. ČERVNA 2021 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 

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

SOBOTA 12. ČERVNA 2021 – PAMÁTKA NEPOSKRVNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE 

 11:00 – zádušní mše sv. v kostele sv. Vavřince (PPM) ZA P. JIŘÍHO MANNLA 

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

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

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) 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Při bohoslužbách stále platí tato pravidla: Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, s 

výjimkou členů jedné domácnosti. Po celou dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou 

roušku či nanoroušku. Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce. 

 Na webu farnosti najdete videa z Noci kostelů (ze zahájení, inaugurace výstavy a scénky „Útěk Svaté Rodiny do 

Egypta“) 

 Pá 11.6., 15.45, fara: Příprava dětí na první sv. přijímání 

 Ne 20.6., 9.00: První sv. přijímání dětí  

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

 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 33 dětí. 

 5.-12.9.: Eucharistický kongres v Budapešti 

 Nedělní sbírka ve VM: 30.5. 6.054 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mk 3,20-35 Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani 

najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. 

Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi: „Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí 

vládce zlých duchů.“ Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v 

sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. 

Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do 

domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, 

pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu 

svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem.“ To řekl proto, že tvrdili: „Je posedlý nečistým 

duchem.“ Přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: 

„Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji příbuzní?“ A rozhlédl 

se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: „To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, 

to je můj bratr i sestra i matka.“ 

 

 

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) 

 

Připravujeme se na příští neděli (13.6.2021) 11. neděle v mezidobí: 1. čtení Ez 17,22-24; 

2. čtení: 2Kor 5,6-10; Evangelium Mk 4,26-34 

 



FOTOGALERIE ZE SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ (celou fotogalerii najdete na webu farnosti): 
 

    
 

 
 

  
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO 

ZVÍDAVÉ…  

Otázka: Jeden z obrazů na výstavě 

duchovních správců má zezadu tento 

nápis. Najdete, který to je? 
 

Otázka z 30.5.2021:. Poznáte na fotce 

s P. Josefem Sedlákem také P. Pavla 

Mistra? Kromě nich je tam také ještě 

jeden budoucí kněz – P. Adrian Jaroslav 

Sedlák.  
 

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

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 www.instagram.com/katolik.vmyto  
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