
            Římskokatolická farnost ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 22. do 29. ledna 2023 

 
   

  

NEDĚLE 22. ledna 2023 – 3. neděle v mezidobí 
 08:00 – mše sv. v kostele v Slatina 

 09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM za Farnost 

     11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi       

    

PONDĚLÍ  

                    

ÚTERÝ památka sv. Františka Saleského 

                       

STŘEDA Obrácení sv. Pavla  

 13:00 – 13:45 adorace ve farní kapli  

 18:00 – mše sv. ve farní kapli ve VM 

 

ČTVRTEK památka sv. Timoteje a Tita  

 18:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi   
PÁTEK za Inge a Zdenka Novákovy, rodiče a DVO 

              18:00 – mše sv. ve farní kapli ve VM 

 

SOBOTA památka sv. Tomáše Akvinského za Antonína Andrleho, celý rod, DVO 

 15:00 – 16:00 adorace ve farní kapli  

 18:00 – mše sv. ve farní kapli ve VM  

 

NEDĚLE 29. ledna 2023 – 4. neděle v mezidobí 
 09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM za Farnost 

     11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi       

   

● St 18:45, fara: Setkání nad liturgickými texty následující neděle 

● Po 30.1., 18:00, fara: Setkání pastorační rady  

● Mše sv. pro rodiny s dětmi: 22. 1., 12. 2., 12. 3., 16. 4., 21. 5., 18. 6. 

 

● Zamyšlení  
● Můj Pane a můj Bože, vezmi ode mne všechno, co mi brání na cestě k Tobě! Můj Pane a můj Bože, dej mi všechno, 

co mi pomáhá na cestě k Tobě! Můj Pane a můj Bože, vezmi mne mně samotnému, a dej mne Tobě do vlastnictví! 
Amen. (Mikuláš z Flüe) Co mi pomáhá na cestě k Bohu? Co mám vyzkoušené? S čím mám osobní zkušenost, že mě 
přibližuje k Bohu? Co mě naopak od Boha vzdaluje? Jak moc věřím Bohu, že mi posílá pro mé dobro i to, co já 
mohu vnímat jako nepříjemné? Nemají to podobně rodiče, kteří žádají své děti, aby udělaly i to, co se dětem v té 
chvíli nechce dělat? Kterého svatého bylo heslo: „Dej mi duše, ostatní si vezmi“? 

 

 


