
Pořad bohoslužeb
Římskokatolická farnost  

Vysoké Mýto

od 12. do 19. března 2023

Kontakt: P. Stanislav Tomšíček

rkfvmyto@gmail.com

732 513 972

neděle 
12. 3.

pondělí
13. 3.

středa
15. 3.

čtvrtek
16. 3.

pátek
17. 3.

sobota
18. 3.

neděle 
19. 3.

3. neděle postní

8:00 – mše sv. ve Slatině

9:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM za Zdenka a Annu Korousovy, 

sestru Ludmilu, DVO

11:00 – mše sv. na Vraclavi  

4. neděle postní

8:00 – mše sv. na Knířově

9:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM za farnost

11:00 – mše sv. na Vraclavi 

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

17:25 - křížová cesta v kostele

18:00 – mše sv. ve farní kapli ve VM za Jana Kopeckého, modlitební skupina o. Pia

15:30 – mše sv. v penzionu

18:00 – mše sv. na Vraclavi    

12:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM za zemřelou Marii Götzovu

18:00 – mše sv. ve farní kapli ve VM za Josefa a Marii Vondráčkovy, syna 

Josefa a Jana, rodiče

8:00 - mše sv. ve farní kapli za Vlastu Bubnovu, Libuši Korejsovu, 

Kristu Štindlovu

9:15 -  bohoslužba slova Naděje

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



Středa 18:45, fara: Setkání nad liturgickými texty následující neděle.

V neděli 12. 3. se koná křížová cesta spolu s o. Pavlem Mistrem v Dolní Dobrouči, pojedeme 

auty, sraz tam cca v 14 hodin.

15. 3. zveme na ranní mši nejen pro seniory s následnou snídaní na faře.

17. - 18. 3. se naše farnost zúčastní iniciativy papeže Františka 24 hodin pro Pána, kde bude 

zároveň příležitost prožít svátost smíření v kontextu eucharistické adorace. Prosím zapisujte 

se uprostřed na stolku, případně se hlaste Jarmile Jiskrové, tel.: 777 661 007.

V sobotu 25. 3. Knířovská pouť (P. Vladimír Janouch) - pěší putování od sochy sv. Josefa v 

9:15. Mše sv. od 10:00.

Postničky: 1/3 půjde na Projekt ADOPCE SÝRIE (adopcesyrie.cz) - zaměřen na podporu 

sirotčinců, které se starají o křesťanské děti v Sýrii, 2/3 na potřebné ve farnosti.

Ve středu 29. 3. 15:00 - 18:00 zpovídání před Velikonocemi.

1. 4. 9:00 - 12:00 zveme na postní duchovní obnovu, kterou povede P. Jiří Janalík.

Křížové cesty v kostele budou vždy v pátek od 17:25 a v neděli od 8:55.

Zamyšlení

Za Tebou ať chodí (duše má), Tebe nechť hledá, Tebe ať nalézá, k Tobě ať směřuje, Tebe ať 

dochází, o Tobě nechť rozjímá, o Tobě nechť mluví. Kudy chodí, kde se toulá naše duše? 

Opravdu směřuje k Ježíši? Co nebo koho naše duše hledá? Jak se pozná, že naše duše hledá 

Ježíše? Hledá vytrvale? Co konkrétně znamená, že naše duše hledá Ježíše? Jak zjistíme, 

že jsme nalezli Ježíše? Jaké jsou ukazatelé, kam směřuje má duše? Zjistěte si, co znamená 

rozjímat. Pak chvíli zkuste rozjímat o Ježíšovi. Svatý Dominik buďto mluvil s Bohem nebo 

mluvil o Bohu. S kým a o čem mluvíme my?

Nedělní evangelium

Jan 4, 5-42

Další oznamy


