
            Římskokatolická farnost ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 8. do 15. ledna 2023 

 
   

NEDĚLE 8. ledna 2023 – Svátek Křtu Páně 

 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  

                   15:30 – mše sv. v Penzionu 

ÚTERÝ 

                       

STŘEDA  
 13:00 – 13:45 ve farní kapli adorace 

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

 

ČTVRTEK   

 18:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi   

 

PÁTEK  
              15:00 – 16:00 ve farní kapli adorace 

 18:00 – mše sv. ve farní kapli 

 

SOBOTA  

 18:00 – mše sv. ve farní kapli ve VM za Libuši Macákovu, rodiče, DVO 

 

NEDĚLE 15. ledna 2023 – 2. neděle v mezidobí 
 08:00 – mše sv. v kostele v Knířov 

 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 

● Ne 8.1., 15:30, kostel sv. Vavřince: Novoroční koncert Mistři klasiky. Účinkují česká operní pěvkyně Noema Erba 
a Bohemian Sympohony Orchestra Prague. Vstupné 390 Kč, snížené 290 Kč. Předprodej v turistickém centru ve 
Vysokém Mýtě a před začátkem koncertu. Pořádá agentura Tanellno. 

● 13.1. po mši sv., fara setkání akolytů 

● 15. 1., sbírka na Pojištění kostelů a dalších církevních budov 

● Dne 15.1.2023 od 10.45 - 12.00 hodin zveme děti na společné cvičeni a hry do Orlovny. 

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

 

 

● 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) 
Je Bůh opravdu můj? Tedy mám k němu osobní vztah? Je opravdu můj Pán? Co to pro mne znamená, že Bůh je můj 
Pán? Že je mým Bohem? Žiji podle toho? Nechávám Bohu prostor v mém životě, aby mohl být můj Pán a můj Bůh? 

Co když mě Bůh požádá, abych mu dal něco, co je pro mě drahé? Co to pro Boha znamená, že je můj? Že se rozhodl 
se mi darovat? 

 

Následující strana je určena pro tvořivost farníků, chtěl bych vás pozvat 
ke spolupráci a k zapojení se do přípravy farních aktivit. 


