
            Římskokatolická farnost ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 1. do 8. ledna 2023 

 

   

NEDĚLE 1. ledna 2023 – Slavnost Matky Boží Panny Marie 

 08:00 – mše sv. v kostele v Zámrsk 

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

     11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi       

    

PONDĚLÍ památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského 

                   10:00 – mše sv. Ledax 

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 Slavnost Zjevení Páně 

              15:00 – 16:00 ve farní kapli adorace 

 18:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM 

 19:00 – 20:00 – Nikodémova noc v kostele sv. Vavřince ve VM 

 

SOBOTA  

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

 

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  

     11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi       

   

 
● Hledají se noví vedoucí skupinek a koledníci na Tříkrálovou sbírku. Ohlaste se prosím Janě Stříteské nebo P. 

Tomšíčkovi. 
● Intence na rok 2023 si můžete zapisovat u otce Stanislava. 
● 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. 

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

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

 

 

● Zamyšlení  
Ty, jíž Gabriel archanděl / ten radostný vzkaz pověděl, / pro div Boží, jejž chováš v klíně, / buď naší spásy 
přímluvkyně. Čím je Maria jedinečná, že za ní přichází archanděl? Jak to, že přes Mariinu velikost ji můžeme 
oslovovat Ty? V čem spočívala radostnost božího vzkazu? O jaký „div“ se jedná? Nestalo se nám, že bychom 
Ježíšovo vtělení i celé jeho poslání vnímali jako samozřejmost?  Žasneme nad tímto božím „divem“? Jaké má Maria 
poslání v mé spáse? Uvědomujeme si její jedinečnost? Stojíme o její přímluvu? 

 
Následující strana je určena pro tvořivost farníků, můžete např. napsat 
úvahu na téma očekávání či obavy v roce 2023. 


