
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 4. července do 11. července 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PONDĚLÍ 5. ČERVENCE 2021 – SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA 

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

ÚTERÝ 6. ČERVENCE 2021 – ÚTERÝ 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 7. ČERVENCE 2021 – STŘEDA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ČTVRTEK 8. ČERVENCE 2021 – ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

PÁTEK 9. ČERVENCE 2021 – PÁTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

SOBOTA 10. ČERVENCE 2021 – SOBOTA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

              ZA PAVLA TUHÁČKA A JEHO RODINU 

NEDĚLE 11. ČERVENCE 2021 – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

  ZA ZDEŇKA POHORSKÉHO, RODIČE Z OBOU STRAN A DUŠE V OČISTCI 

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

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

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. 

 Diecézní charita Brno prosí o pomoc pro lidi zasažené čtvrtečním tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku. Více 

info na: https://www.bihk.cz/akt.../zpravy/pomozme-jizni-morave-10507  

Přispět můžete také do 3-dílné pokladničky v kostele. 

 Ne 4.7., od 14.00, Růžový palouček: Slavnost na Růžovém paloučku s připomenutím 100. výročí odhalení 

památníku českým bratřím a 400. výročí popravy 27 českých pánu na Staroměstském nám. v Praze. Plakátek najdete 

ve vitríně a na webu. 

 Ne 4.7., 18.00, Husův sbor: Ekumenická bohoslužba slova k památce Mistra Jana Husa 

 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 43 dětí. 

 Kurz duchovního doprovázení 2021-22. Více info na http://doprovazeni.cz/  

 5.-12.9.: Eucharistický kongres v Budapešti 

 Nedělní sbírka ve VM: 27.6. 6.149 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Mk 6,1-6 Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v 

synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla 

dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův, 

Judův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde 

prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině.“ A nemohl tam udělat 

žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře. Obcházel 

pak okolní vesnice a učil. 
 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: NEDĚLNÍ POVINNOST NA DOVOLENÉ 

Chci jet v létě na dovolenou k moři na deset dní. Nevím, zda budu mít možnost navštívit v neděli katolický 

kostel a zúčastnit se mše svaté. Jak to mám řešit? Děkuji za odpověď. 
 

Bůh nás nezavazuje k nemožným věcem 

Pokud není možnost zúčastnit se nedělní bohoslužby pro spravedlivý důvod, například neznalost místa, příliš vzdálený 

kostel atd., ani ji není možné sledovat v TV nebo rozhlase, lze se setkat jako rodina společně, přečíst si některý biblický 

text, eventuálně si o něm popovídat a v návaznosti na to se pomodlit... 

NEDĚLE 4. ČERVENCE 2021 – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

ZA FARNOSTI A DAR VÍRY  

     10:40 – mše sv. + křest Vojty Kubíčka v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

 

https://www.bihk.cz/akt.../zpravy/pomozme-jizni-morave-10507
http://doprovazeni.cz/


Náš dobrý Bůh nás nezavazuje k nemožným věcem, takže buďte klidná. Nemáte-li rodinu věřící, pomodlete se beze 

všeho sama. Pastorační středisko Arcidiecéze pražské vydává liturgické texty na každou neděli - Nedělní liturgie - kde 

jsou všechna čtení i několik myšlenek k nim. Tyto texty jsou vedle tištěné podoby dostupné i na internetu. Například 

byste si jeden takový list mohla na dovolenou přibalit.  

Přeji Vám klidný odpočinek a radost ze společenství s těmi, které máte ráda. (Převzato z www.vira.cz) 

 

 

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ NA FAŘE NA KNÍŘOVĚ:  

Nabízíme ubytování pro rodiny na faře na Knířově, kde proběhla mírná rekonstrukce. Vymalovaná je společenská 

místnost, kuchyň, kde je i nově nainstalovaná kuchyňská linka, a sociálky. Zajištěna teplá voda. K dispozici je farní 

zahrada a dětské hřiště u školy. Cena: 200 Kč/dospělý/noc, 100 Kč/dítě 3-15 let/noc. Svým příspěvkem podpoříte 

režijní náklady knířovské fary. Více foto na webu farnosti. Info na tel. P. Mistra (733 741 362) či R. Blajdové 

(775 391 600).  

 
 

         
 

   
 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  

 Otázka: Víte, kde najdete tuto cedulku?  
 

Otázka z 27.6.2021: Víte, kde v kostele sv. Vavřince najdete nápis 

„Věnovali manželé Jan a Františka Žídkovi, čestní měšťané 

Vysokého Mýta l. p. 1905.“? Tento nápis najdete na svatostánku 

z levé strany v kostele 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 (11.7.2021) 15. neděle v mezidobí: 1. čtení Am 7,12-15; 

2. čtení: Ef 1,3-14; Evangelium Mk 6,7-13 

 

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

