
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 12. června do 19. června 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 12. ČERVNA – PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE 

ÚTERÝ 14. ČERVNA 2022 – ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 15. ČERVNA 2022 – STŘEDA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

              ZA EVU ŠALAMOUNOVU, ROD JIRUŠKŮ A DUŠE V OČISTCI 

ČTVRTEK 16. ČERVNA 2022 – SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ  

17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM s eucharistickým průvodem do kostela Nejsvětější Trojice 
(PPM) ZA NAŠI FARNOST A PROHLOUBENÍ ÚCTY K EUCHARISTII 

PÁTEK 17. ČERVNA 2022 – PÁTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
               ZA JOSEFA A ALENU ŽAMPACHOVY A BOŽENU VOSTRČILOVOU 

SOBOTA 18. ČERVNA 2022 – SOBOTA 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – mše sv. ke 125. výročí založení Stavební školy v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Jiří Heblt) 
 14:00 – křest Jasmin Cibulové v kostele sv. Vavřince (PPM) 

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

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

              ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ Z RODU VÍŠKOVÝCH A OBOLECKÝCH 

NEDĚLE 19. ČERVNA 2022 – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM – křest Lukáše Koubka a Theodora Koláře (PPM) 

ZA ANEŽKU KÖLHOFER TALACKOVOU, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

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

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

 Po mši sv.: zveme na farní zahradu do farní kavárny.  

 Prosíme o podporu s přípravou oltářů na Boží Tělo. Oltáře budou u sochy sv. Vavřince před kostelem, sochy Panny 
Marie před farou, sochou sv. Jana Nepomuckého před kostelem Nejsvětější Trojici a v kostele Nejsvětější Trojice. 
Družičky s košíčky a okvětními lístky zveme do průvodu.  

 Út 14.6., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  
 St 22.6., 18.30, Amfiteátr M-klubu: koncert britské gospelové kapely Vine Song. Plakát ve vitrínce. 
 Po 20.6., 14.00, farní zahrada: rozlučka s dětmi z náboženství. Zveme i jejich rodiny na společnou oslavu.  

 Po 20.6., 15.30, penzion: závěrečná mše sv. v penzionu s následnou rozlučnou a oslavou kulatých narozenin 

paní Anny Novákové 

 Ne 26.6., od 15.00, farní zahrada: Farní den – rozlučka s P. Pavlem Mistrem. Prosíme také podporu se zajištěním 
farního dne: napečením něčeho dobrého, pomocí s obsluhou, ev. stavbou party stanu… Zájemci, hlaste se prosím u 
R. Blajdové. 

 Nově je nasvícen oltář Nanebevzetí Panny Marie. Ale vzhledem k tomu, že je nutné doplnit ještě další světla, 
sbírka na nové osvětlení kostela pokračuje. Moc děkujeme za vaše příspěvky. 

 Ne 31.7., 17.00, kostel sv. Vavřince: koncert vlídného písničkáře Pavla Helana 

 Pá 1.7.-pá 8.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích. Letošní téma bude inspirováno 
knihou NA ARŠE V ŠEST. Spolu s tučňáky se staneme pasažéry na Noemově arše, kde na nás čeká spousta 
dobrodružství. Cena: 2.300 Kč/dítě 3-15 let, 2.900 Kč/od 15 let, děti do 3 let zdarma. Přihláška na webu farnosti. 

 So 9.7.-so 23.7.: Letní dětský tábor Vranice 2022. V celotáborové hře si letos zahrajeme na Rytíře. Cena 5.300 

Kč. Rodiny s omezeným rozpočtem a více dětmi na táboře nás co nejdříve mohou požádat o slevu. 
 Nedělní sbírka ve VM z 5.6. na pastorační aktivity diecéze: 8.622 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Jan 16,12-15 Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to 
nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude 
mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co 
má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ 
 

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 opět hojná – kostel sv. 

Vavřince navštívilo během večera 580 návštěvníků a kostel Nejsvětější Trojice 400. Děkujeme zvláště Hance 

NEDĚLE 12. ČERVNA 2022 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

      07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
      09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                                  ZA MUDR. STANISLAVU MACHÁČKOVOU 

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

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

 



Michalcové a Anně Mrvové, které vyzdobily kostel Nejsvětější Trojice, Pavlovi Víškovi a jeho pomocníkům za zajištění 
truhlářské dílny, Evě Veselíkové za napečení sladkých odměn, Pavlovi Diblíkovi za hudební doprovod, všem, kteří 
hlídali celý večer u zvonů a na kůru a v zákristii až do samého závěru Noci kostelů. 

                  
 

          
 

     
 

PODĚKOVÁNÍ POMOCNÍKŮM PŘI AKCI HERBÁŘ Z DVORKŮ: 
V sobotu 11.6. proběhla v našem městě akce spolku Variance VM Herbář 
z dvorků, do které byla zapojena také naše farní zahrada, kterou během 
soboty navštívilo 220 lidí. Naší bylinou byla máta a během dne jsme našim 
návštěvníkům připravili cca 175 mojit, alko i nealko. Moc děkujeme všem, 
kteří jste tuto akci podpořili, zvláště pak děkujeme Janě Rohlíkové a 
Honzovi Dvořákovi, kteří se na zahradě celý den neúnavně věnovali 
převážně malým návštěvníkům… 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
 Otázka: Kde je toto okno? 

Otázka z 5.6.2022: Kde najdete tento křížek? Křížek 
najdete na rozcestí cesty na Ústí nad Orlicí a Litomyšl 
při výjezdu z Vysokého Mýta. Tento kříž zde byl 
posvěcen 7.11.1897. 

 

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

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983                                   

www.instagram.com/katolik.vmyto 

 

 

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (19.6.2022) 12. neděle v mezidobí: 1. čtení: Zach 12,10-11; 2. 

čtení: Gal 3,26-29; Evangelium: Lk 9,18-24 
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