Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od do 3. července do 10. července 2022
NEDĚLE 3. ČERVENCE 2022 – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOST
10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 4. ČERVENCE – PAMÁTKA SV. PROKOPA, OPATA
ÚTERÝ 5. ČERVENCE 2022 – SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
STŘEDA 6. ČERVENCE 2022 – STŘEDA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ČTVRTEK 7. ČERVENCE 2022 – ČTVRTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
PÁTEK 8. ČERVENCE 2022 – PÁTEK 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
SOBOTA 9. ČERVENCE 2022 – SOBOTA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)
NEDĚLE 10. ČERVENCE 2022 – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA RODINU HALASOVU, KUBÁNKOVU A ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY RODU
10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
Pá 1.7.-pá 8.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích.
So 9.7.-so 23.7.: Letní dětský tábor Vranice 2022. V celotáborové hře si letos zahrajeme na Rytíře.
Ne 3.7., 18.00, Husův sbor: Ekumenická bohoslužba slova k památce Mistra Jana Husa
Zájemci, kteří byste byli ochotni se střídat se Zelenkovýma v přípravě farní kavárny a pomoci tak vytváření
společenství, a také vy, kteří byste byli ochotni nabídnout pomoc a zázemí varhaníkovi Pavlovi Diblíkovi hlaste
se prosím Jiřímu Zelenkovi (tel. 703 178 592).
Moc děkujeme za vaše příspěvky na nové osvětlení oltáře Nanebevzetí Panny Marie.
Ne 31.7., 17.00, kostel sv. Vavřince: koncert vlídného písničkáře Pavla Helana
Ne 21.8.: Orelská pouť na Svatý Hostýn. Zastávka ve Vysokém Mýtě na silnici č. 35 naproti Orlovně cca v 6.15.
Návrat cca 20.00. Cena 400 Kč pro dospělé, Orel VM přispívá 150 Kč. Hlaste se u pí Markové - 721 109 647.
Nedělní sbírka ve VM z 26.6. na charitu: 9.931 Kč. Bohu díky!
EVANGELIUM: Lk 10,1-12.17-20 Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech
měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou
žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde
vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí
k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu!
Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo
se k vám Boží království!’ Když přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: ‘I ten prach, který se
nám ve vašem městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: Přiblížilo se Boží království!’ Říkám vám: Sodomě
bude v onen den lehčeji než takovému městu.“ Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové
se nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na
hady, štíry a přemáhat všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit. Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám
podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi.“

STAVEBNÍ INVESTICE V NAŠICH FARNOSTECH V LETECH 1999-2022:
Kostel Nejsvětější Trojice Ve Vysokém Mýtě:
V kostele Nejsvětější Trojice proběhly v letech
2002-2022 opravy v celkové výši 1.063.532 Kč. rok opravovalo se
V roce 2002 byl proveden manžely Bergrovými
restaurátorský průzkum barevných vrstev 2002 Restaurátorský průzkum barevných vrstev
v interiéru kostela. Dále byly v celkové částce 2022 Restaurování sochy Víry
204.500 Kč restaurovány sochy Víry, sv. 2002 Restaurování soch sv. Jeroným a sv. Augustýna
Jeronýma a Augustýna, které jsou nyní umístěné
2011 Restaurování vitráží
v kostele sv. Vavřince. V letech 2011-2019 se
restauroval ateliér Jaroslava Skuhravého vitráže 2018 Restaurování vitráží
v celkové výši 779.032 Kč.
2019 Restaurování vitráží
Vysokomýtská fara:
Na faře ve Vysokém Mýtě bylo v roce 2014 díky
dotaci z Fondu solidarity Biskupství
královéhradeckého upraveno sociální zařízení a
v roce 2018 se postavila příčka v pokoji v 1. patře.

náklady
celkem
80 000 Kč
64.500
140 000 Kč
220 000 Kč
372 502 Kč
186 530 Kč

rok opravovalo se
náklady celkem
2014 Úprava sociálního zařízení na faře ve VM
180.000 Kč
2018 Stavba příčky na faře ve VM
13 649 Kč

Knířovská fara:
V kostele Zvěstování Panně Marii neproběhly v posledních letech
žádné velké opravy, pouze byla vyrobena nová mříž v roce 2002.
V posledních dvou letech 2021-2022 se začalo s opravou knířovské
fary, aby mohla být využívána na prázdninové pobyty a v současné
době mohla sloužit ukrajinským uprchlíkům. Částka oprav se zatím
vyšplhala na 132.289 Kč.

rok
2002
2021
2022
2022

projekt
Mříž v kostele
Oprava knířovské fary
Oprava knířovské fary
Hromosvody na faře

náklady celkem
14 300 Kč
34 155 Kč
38 684 Kč
59 450 Kč

Děkujeme vám všem, kteří jste pomohli zajistit rozlučkový farní den. Celou fotogalerii si můžete prohlédnout na
webu farnosti. Zde si také můžete prohlédnout knihu P. Pavel Mistr ve Vysokém Mýtě 1999-2022, která mapuje
téměř čtvrt století jeho působení v našich farnostech.

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ
PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Kde najdete tuto
sochu a koho představuje?

Otázka z 26.6.2022: Jak se jmenuje tento zvon? Jedná se o zvon sv. Vavřinec menší z roku 1466
z 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 (10.7.2022) 15. neděle v mezidobí: 1. čtení: Dt 30,10-14; 2.
čtení: Kol 1,15-20; Evangelium: Lk 10,25-37

