
Pořad bohoslužeb
Římskokatolická farnost  

Vysoké Mýto

od 19. do 26. března 2023

Kontakt: P. Stanislav Tomšíček

rkfvmyto@gmail.com

732 513 972

neděle 
19. 3.

pondělí
20. 3.

středa
22. 3.

čtvrtek
23. 3.

pátek
24. 3.

sobota
25. 3.

neděle 
26. 3.

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  

5. neděle postní

8:00 – mše sv. ve Slatině

9:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM za Jana Andrleho, DVO 

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 Alenu a Josefa Žampachovy a rodinu

Slavnost sv. Josefa

15:30 – mše sv. v penzionu

16:30 - pobožnost u oltáře sv. Josefa

10:00 - bohoslužba slova v Ledaxu

18:00 – postní ekumenická bohoslužba slova ve sboru Bratrské Jednoty Babtistů 

Slavnost Zvěstování Páně

10:00 – mše sv. na Knířově

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

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

18:00 - mše sv. ve farní kapli



20. 3. v 18:00 v suterénu Husova sboru ve Vysokém Mýtě se koná přednáška Jiřího Kmoška 

O Izraeli a Palestině.

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

23. 3. od 18:00 zveme do sboru Bratrské Jednoty Babtistů na postní ekumenickou bohoslužbu 

slova.

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.

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), s pokorou a rozeznáním, s láskou a potěšením, s ochotou a 

vroucností, s vytrvalostí až do konce. Co znamená pokorně kráčet před Hospodinem? Jaká 

jsou synonyma slova rozeznat? Co máme rozeznávat? Co nám k tomu pomůže? Co nám 

pomáhá, abychom mohli Hospodina milovat?Je naším potěšením být s Ježíšem? Jak byste 

toto potěšení popsali? Co máme být ochotni pro Boha udělat? Jak se pozná, že se obracíme 

na Pána s vroucností? Jak byste někomu vysvětlili, co je to vroucnost? Proč po nás Bůh žádá 

vytrvalost až do konce?

Nedělní evangelium

Jan 9, 1-41

Další oznamy


