
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od do 19. června do 26. června 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 20. ČERVNA – PONDĚLÍ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ÚTERÝ 21. ČERVNA 2022 – PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA 

 08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

STŘEDA 22. ČERVNA 2022 – STŘEDA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

                     09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 

                     13:15 – bohoslužba slova v LDN Žižkova (PPM) 

 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JOSEFA SODOMKU A JEHO RODINU 

ČTVRTEK 23. ČERVNA 2022 – SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE  

08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA STANISLAVA LNĚNIČKU, ROD 

LNĚNIČKŮ, ŽOČKŮ A HARYCHŮ A DUŠE V OČISTCI  

                     10:30 – bohoslužba slova v Ledaxu (PPM) 

                     13:15 – bohoslužba slova v LDN Hradecká (PPM) 

PÁTEK 24. ČERVNA 2022 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 

 17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
               ZA JANA VONDRÁČKA, ANNU KROUSOVU, MANŽELA A DUŠE V OČISTCI 

 22:00-22:30 – oltář Nanebevzetí Panny Marie v novém světle v kostele sv. Vavřince 

SOBOTA 25. ČERVNA 2022 – PAMÁTKA NEPOSKRVNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE 

 11:00 – mše sv. při svatbě Josefa Fridricha a Terezy Jirouškové 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) NA PODĚKOVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK, UČITELE, 
ŽÁKY A PROSBA O OCHRANU NA PRÁZDNINY 

NEDĚLE 26. ČERVNA 2022 – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
 09:00 – rozlučková mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA PODĚKOVÁNÍ ZA 23 LET VE 

FARNOSTI VYSOKÉ MÝTO A PROSBA O POŽEHNÁNÍ PRO ŽIVOT NAŠÍ I NOVÉ FARNOSTI 

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

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

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

 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 

 Út 21.6., 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. 
 Pá 24.6., 22.00-22.30: V tomto čase bude příležitost přijít do kostela sv. Vavřince, kde se můžete podívat na nově 

nasvícený oltář Nanebevzetí Panny Marie. Do 23.30 bude nasvícena i vitráž sv. Vavřince. 

 Ne 26.6., od 15.00, farní zahrada: Farní den – rozlučka s P. Pavlem Mistrem. Prosíme také o 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, jsou doplněná další 4 světla. Moc děkujeme za vaše příspěvky 

na osvětlení kostela, přispívat můžete stále do třídílné pokladničky. 

 Na webu farnosti najdete fotogalerii z Noci kostelů, Herbáře z dvorků a také videosestřih z Noci kostelů. 
 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 12.6. na pastorační aktivity diecéze: 5.755 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Lk 9,18-24 Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě 
lidé pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal jeden z dávných proroků.“ Zeptal se 

jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu 

NEDĚLE 19. ČERVNA 2022 – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

     09:00 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM – křest Lukáše Koubka, 

Theodora Koláře, Štefana Tobiáše Petíka a Tadea Faita (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)  

 



neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že 
bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere 
na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, 
zachrání si ho.“ 
 

FARNÍ KAVÁRNA: 
Po nedělní mši sv. je příležitost se společně sejít ve farní kavárně na farní zahradě. Hledáme tedy zájemce, kteří by byli 
ochotni nabídnout pomoc s přípravou a střídat se Zelenkovýma v jejím zajištění. Jedná se o přípravu zahrady (nanošení 
lavic a stolů z chodby), vaření kávy a přípravu nápojů a zajištění něčeho dobrého k tomu, obsluha a mytí nádobí. 
Nadšenci pro společné scházení, hlaste se prosím Jiřímu Zelenkovi (tel. 703 178 592). 
 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 6.6.2022: 

1) Předání farnosti 
15.6. byly provedena inventarizace farnosti Vysoké Mýto, v komisi jsou Radka Blajdová, Marie Severová, Eva 
Veselíková, Jiří Zelenka a P. Pavel Mistr. Je potřeba provést inventarizaci také ostatních farností. 
Na základně telefonické domluvy s P. Stanislavem Tomšíčkem se Ukrajinky Dáša a Oksana s dětmi k 10.8. z fary 

odstěhují a zřejmě budou následovat P. Mistra do Dolní Dobrouče. 
Varhaník Pavel Diblík bude nadále hrát v našich farnostech, ale je potřeba získat podporu rodin, které mu pomůžou 
zajistit jeho působení u nás, např. nedělní oběd, doprovod apod. Kdo byste měl možnost se na této pomoci podílet, 
nahlaste se prosím Jiřímu Zelenkovi (tel. 703 178 592). 
 

2-4) Tyto body se týkaly Noc kostelů, akce Herbář z dvorků a zajištění Slavnosti Těla a Krve Páně. 
 

5) Rozlučka s P. Mistrem proběhne v rámci farního dne ne 26.6.2022. Je zajištěn Martin Zbroj, který připraví steaky. 
Prosíme farnost o pomoc se zajištěním občerstvení a pomocníky na stavbu party stanu. 
 

6) Koncert Pavla Helana se uskuteční v ne 31.7.2022 v 17.00 v kostele sv. Vavřince. 
 

7) Dny evropského kulturního dědictví proběhnou ve dnech 10.-11.9.2022 a městu VM jsme 
slíbili tuto podporu: 
Sobota 10.9.2022: Kostel sv. Vavřince 10.00-15.00 -> otevření a zavření zajistí Jana Smělá, 

komentovaná prohlídka 14.00 (jednorázově ve skupině) -> zajistí Věra Marková/David Vích, 

vstup do věží 14.30 (jednorázově ve skupině) -> zajistí Stanislav Loskot/či někdo jiný. Kostel 

Nejsvětější Trojice 14.00-16.00 -> otevření a zavření zajistí Jolana Morávková. 

Neděle 11.9.2022: Kostel sv. Vavřince 10.00-12.00, komentovaná prohlídka 10.10 
(jednorázově ve skupině) -> zajistí Věra Marková/David Vích, vstup do věží 10.40 (jednorázově 
ve skupině) -> zajistí Stanislav Loskot/či někdo jiný. 
 

8) do PR byl nominován Jiří Zelenka  
 

 Na Slavnost Těla a Krve Páně prošel městem eucharistický průvod. Děkujeme všem, kdo jste 
se zapojili do přípravy oltářů. Fotogalerii zveřejníme na webu farnosti. 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Víte, jak se nazývá tento předmět a kde ho najdete? 
 

Otázka z 12.6.2022: Kde je toto okno? Okno se nachází v zákristii 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 (26.6.2022) 13. neděle v mezidobí: 1. čtení: 1 Král 19,16b.19-

21; 2. čtení: Gal 5,1.13-18; Evangelium: Lk 9,51-62 
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