
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 20. března do 27. března 2022 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

PONDĚLÍ 21. BŘEZNA 2022 – PONDĚLÍ PO 3. NEDĚLI POSTNÍ 

 15:30 – mše sv. v Naději (PPM) 

ÚTERÝ 22. BŘEZNA 2022 – ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI POSTNÍ 

STŘEDA 23. BŘEZNA 2022 –STŘEDA PO 3. NEDĚLI POSTNÍ 

 16:00 – výstav Nejsvětější Svátosti + modlitba večerních chval (E. Loskotová) 
 16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA ÚMYSL DÁRCE  

ČTVRTEK 24. BŘEZNA 2022 – ČTVRTEK PO 3. NEDĚLI POSTNÍ 

 07:45 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ČLENY QUINQUE VULNERUM 

PÁTEK 25. BŘEZNA 2022 – SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

 15:30 – křížová cesta od sochy sv. Josefa na Knířov (PPM) 

 16:15 – příležitost ke svátosti smíření v kostele na Knířově (Mons. P. Rousek) 
 17:00 – poutní mše sv. v kostele na Knířově (Mons. P. Rousek, PPM) ZA RODINY NAŠICH 

FARNOSTÍ A POUTNÍKŮ, ZA MLÁDEŽ A NENAROZENÉ DĚTI               

 19:00 – 24 hodin pro Pána v kostele sv. Vavřince (adorace přes celou noc až do sobotní mše sv.) 
SOBOTA 26. BŘEZNA 2022 – SOBOTA PO 3. NEDĚLI POSTNÍ 

 14:00-15:00 – příležitost ke svátosti smíření 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 UKONČENÍ BOJŮ NA UKRAJINĚ 

NEDĚLE 27. BŘEZNA 2022 – 4. NEDĚLE POSTNÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
 08:25 – křížová cesta za rodiny v kostele sv. Vavřince ve VM (Smolákovi) 
      09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA, RODIČE 

Z OBOU STRAN, MARII FOJTÍKOVOU A DUŠE V OČISTCI 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Dnes po mši jsou mládež a děti s rodiči zváni na společný bowling do Sportcentra  

 Út 22.3., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle  
 Pá 25.3. 19.00-so 26.3., kostel sv. Vavřince: 24 hodin pro Pána – celonoční adorace.  

 Po 28.3. od 15.00 (převážně muži - stahování prachu z oken) a út 29.3. od 14.00: předvelikonoční úklid 

 Čt 31.3., 18.00, Sbor Českobratrské církve evangelické: Postní ekumenická bohoslužba slova 

 Pá 22.4.-so 23.4., Bratrská jednota baptistů: Národní konference Aglow na téma Rodina v Boží rodině. Více 
info na plakátku ve vitrínce a na https://aglow.cz/  

 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 2021 

 Sbírka Adopce na dálku v třídílné pokladničce: Celkem je potřeba vybrat 13.000 Kč, již je vybráno 12.080 Kč. 
 Nedělní sbírka ve VM z 13.3.na Celostátní setkání mládeže: 6.244 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Lk 13,1-9 V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich 
obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? 
Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe 
a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, 
všichni právě tak zahynete.“ Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a 
přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři: ‘Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto 
fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat půdu?’ On mu však odpověděl: ‘Pane, nech ho tu ještě tento 
rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.’“ 
 

NABÍDKA DUCHOVNÍ OBNOVY – KURZ FILIP: 

Termín: sobota 7.5.2022 

Jak kurz probíhá: Kurz probíhá formou vyučování – čtení z Písma sv., samostatnou prací nad daným textem a diskuzí 
ve skupince. Kurz má svoji „dynamiku“, nejedná se pouze o přednášky, ale o osobní setkání s Ježíšem. 
Co budete během kurzu potřebovat: Na kurz je potřeba vzít si vlastní Bibli, sešit a tužku. 
Vzhledem k tomu, že kurz Filip povedou dva lektoři z Plzně a dva z Kroměříže a je potřeba ho absolvovat celý (tj. 
celkem 10 hodin), prosíme vás, abyste se do neděle 20.3. nahlásili vy, kteří o tento kurz máte zájem. Zapsat se 

NEDĚLE 20. BŘEZNA 2022 – 3. NEDĚLE POSTNÍ 

     08:25 – dětská křížová cesta v kostele sv. Vavřince ve VM (Víškovi – Zaháj) 
     09:00 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JOSEFA A MARII 

VONDRÁČKOVY, SYNY JOSEFA A JANA, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

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

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

 

https://aglow.cz/


můžete na seznam na stolku v kostele či se nám můžete ohlásit na farní mail. Pokud nebude alespoň 10 zájemců z naší 
farnosti, kurz se neuskuteční. 
 

 

PROGRAM KNÍŘOVSKÉ POUTI:  
15.15 odjezd linkového autobusu z autobusového nádraží VM na Knířov (zastávka č. 6), možnost posedět a počkat na 
knířovské faře  
15.30 sraz pěších poutníků u sochy sv. Josefa, modlitby, požehnání  
15.40 odchod pěších poutníků knířovskou poutní cestou, křížová cesta 

16.15 příležitost ke svátosti smíření v kostele na Knířově (P. Rousek)  
16.30 modlitba sv. růžence v kostele na Knířově 

17.00 bohoslužba ze Slavnosti Zvěstování Páně, po skončení následuje malé občerstvení před farou  
18.30 rozvoz starších poutníků auty zpět do Vysokého Mýta  
19.00 adorace a modlitby 24 hodin pro Pána v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (až do soboty 26.3. do mše sv. 
v 17.30) 

 

UKRAJINSKÉ RODINY NA FAŘE VE VYSOKÉM MÝTĚ 

Již týden s námi pobývají na faře dvě ukrajinské maminky Dáša a Oksana s 6-letou holčičkou Uljanou a ročním 
chlapečkem Glebem. Doputovali k nám z Charkova, kde také zůstal zbytek jejich rodin. Již se také stihli seznámit 
s některými rodinami naší farnosti, Uljana byla společně s dětmi na náboženství a společně jsme také byli cvičit 
v Orlovně. Abychom se s nimi domluvili, musíme sis trochu oprášit ruštinu, jen Oksana mluví trochu anglicky. 

 

Dáša v Charkově pracovala jako zdravotní sestra u očního lékaře a 

Oksana před mateřskou dovolenou pracovala v administrativě. 

Uljana by v září měla nastoupit do první třídy. Jejich hlavním 
jazykem je ruština, takže i modlitby jsou zvyklé se modlit rusky.  
Děkujeme všem, kteří se jim věnujete a s láskou je přijali v naší 
farnosti.   

  

 
 

 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Na kterém okně najdete tuto múzu? 

Otázka z 13.3.2022: Na kterém okně je tato múza? Tuto múzu najdete na vitráži se 
sv. Anežkou a sv. Prokopem. 

 

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

rkfvmyto@tiscali.cz        tel. 465 420 983 www.instagram.com/katolik.vmyto 

 

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (27.3.2022) 4. neděle postní: 1. čtení: Joz 5,9a.10-12; 2. čtení: 
2 Kor 5,17-21; Evangelium: Lk 15,1-3.11-32 

 

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

