
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 18. července do 25. července 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PONDĚLÍ 19. ČERVENCE 2021 – PONDĚLÍ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

ÚTERÝ 20. ČERVENCE 2021 – ÚTERÝ 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 21. ČERVENCE 2021 – STŘEDA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ČTVRTEK 22. ČERVENCE 2021 – SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY 

PÁTEK 23. ČERVENCE 2021 – SVÁTEK SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE A PATRONKY EVROPY 

 11:00 – závěrečná táborová mše sv. v kostele v Nových Hradech (PPM) – pro rodiny táborníků 

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

SOBOTA 24. ČERVENCE 2021 – SOBOTA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

NEDĚLE 25. ČERVENCE 2021 – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 

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

              ZA SENIORY NAŠÍ FARNOSTI 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 P. Pavel Mistr bude od 1. do 23.7.2021 na Vranicích, kde probíhají Prázdniny s malým oslíkem a dále Tábor 

Vranice 2021. Zastupovat ho bude P. B. Šitavanc, tel. 605 814 955. Ohledně otevírání kostela pro úklidové a 

květinové skupinky, obracejte se prosím na Lukáše Žampacha, tel. 776 391 600.  

 Nabízíme k prodeji kalendář královéhradecké diecéze na rok 2022 – Skvosty z diecézních sbírek. Cena 70 Kč. 

 Dům pokojného stáří Naděje VM přijme na HPP, zkrácený úvazek a DPP pracovnice/pracovníky v sociálních 

službách – pečovatele/pečovatelky (pomoc při podávání stravy klientům domova pro seniory, pomoc při ranní 

hygieně, pomoc při celkové koupeli, pomoc při přesunech klientů atp.). HPP: plný/zkrácený úvazek: práce ve 

12hodinových směnách, denní a noční směny, případně pouze denní směny. DPP: doprovody klientů k lékařskému 

vyšetření – práce je vhodná pro aktivní seniory, rodiče na rodičovské dovolené, pracující, kteří si chtějí přivydělat. 

Leták ve vitrínce. Více info u kristyna.matejovska@nadeje.cz, 775 868 271. 

 5.-12.9.: Eucharistický kongres v Budapešti 

 Nedělní sbírka ve VM: 4.7. 6.053 Kč, 5.7. 1.060 Kč, 11.7. 4.309 Kč. Ve sbírce určené pro lidi zasažené tornádem 

na Hodonínsku a Břeclavsku se ve VM vybralo 18.886 Kč a na Vraclavi 5.706 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mk 6,30-34 Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl 

jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že 

neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali jejich 

úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu 

jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech. 
 

MODLITBA K PRVNÍMU SVĚTOVÉMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ 25. července 2021 

Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti: i v časech osamocení jsi ty mou nadějí a důvěrou, 

jsi mi skálou a útočištěm od mládí! 

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu a požehnal mi dlouhým životem. 

Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, za sny, které se v mém životě již splnily, 

i za ty, které mě teprve čekají. 

Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, ke kterému mě voláš. 

Dej mi, Pane, více víry, učiň mě nástrojem svého pokoje, 

nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, jak nepřestávat snít 

a o tvých divech vyprávět novým generacím. 

Chraň a veď papeže Františka a církev, aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa. 

Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, aby se utišila bouře pandemie, 

chudí došli útěchy a skončily se války. 

Podpírej mě v mé slabosti a pomáhej mi žít naplno 

každý okamžik, který mi dáváš, 

v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny až do konce věků. Amen. 

NEDĚLE 18. ČERVENCE 2021 – 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

                   ZA ANNU PENKRTOVOU   

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

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



TÁBOR VRANICE 2021 ANEB TAJUPLNÝ OSTROV 

  
Scénka ze ztroskotání balónu…            Tvořivá dílna pro děti v party stanu. 

  
Stavění sídlíček v lese.                                                          Táborová mše sv. v opatství. 

  
Soutěž ve vaření. 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: V jakém kostele najdete tento obraz?  
 

Otázka z 11.7.2021: V jakém 

kostele najdete tuto fresku a 

koho znázorňuje? Tato freska 

evangelisty Jana se nachází ve 

vchodu do kostela sv. Vavřince. 
 

https://farnostvmyto.cz/  

facebook Farnost Vysoké Mýto 

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 

465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 
 

 

 
Připravujeme se na příští neděli (25.7.2021) 17. neděle v mezidobí: 1. čtení 2 Král 4,42-44; 2. čtení: 

Ef 4,1-6; Evangelium Jan 6,1-15 

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

