
Pořad bohoslužeb
Římskokatolická farnost  

Vysoké Mýto

od 26. března do 2. dubna 2023

Kontakt: P. Stanislav Tomšíček

rkfvmyto@gmail.com

732 513 972

neděle 
26. 3.

pondělí
27. 3.

středa
29. 3.

čtvrtek
30. 3.

pátek
31. 3.

sobota
1. 4.

neděle 
2. 4.

5. neděle postní

8:00 – mše sv. ve Slatině

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

11:00 – mše sv. na Vraclavi  

Květná neděle

7:30 – mše sv. v Zámrsku

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

11:30 – mše sv. na Vraclavi 

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

17:25 - křížová cesta v kostele

18:00 – mše sv. v kostele ve VM za Růženu a Františka Horských, DVO

19:00 – Nikodémova noc

15:30 – mše sv. v penzionu

18:00 – mše sv. na Vraclavi

18:00 – mše sv. ve farní kapli ve VM za manžele Hoškovy, syna Zdeňka, 

dceru Jaroslavu, DVO

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

18:00 - mše sv. ve farní kapli za Boženu a Josefa Michalcovy

Další oznamy

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



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 (15:15 - 17:00 P. Zdeněk Mach, 16:00 - 17:00 

P. Tomáš Rešl).

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 Abys jedině Ty byl vždycky mojí nadějí, celou mojí důvěrou, mým bohatstvím, 
mou rozkoší, mým potěšením, mou radostí. Někdy je člověk v pokušení skládat naději v 
někoho nebo něco úplně jiného než v Hospodina. V co třeba? Co znamená, že Ježíš je 
vždycky mojí nadějí? Jaký je rozdíl mezi nadějí, důvěrou a vírou? Komu jsem v mém životě 
důvěřoval? Čím si mou důvěru získal? Proč je Ježíš mým bohatstvím? Čím obohacuje můj 
život? Jak byste definovali rozkoš, jak potěšení? Věříme tomu, že u Boha je největší rozkoš? 
Proč právě u Něho? Hledáme své potěšení u Boha? V které situaci jsme zakoušeli radost z 
Boží blízkosti? Proč je u Boha maximální radost a zároveň je radost tichá, nehlučná oproti 
světskému veselí?

Nedělní evangelium

Jan 1, 1-45 

Velikonoce 2023

Obřady a bohoslužby

Květná neděle
7:30 – Zámrsk

9:15 – kostel sv. Vavřince ve VM 

11:30 – Vraclav

Zelený čtvrtek
18:00 – kostel sv. Vavřince ve VM

Velký pátek
18:00 – kostel sv. Vavřince ve VM 

Bílá sobota
20:00 – kostel sv. Vavřince ve VM 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 – Slatina

9:30 – kostel sv. Vavřince ve VM 

11:00 – Vraclavi

Pondělí velikonoční 
8:00 – kostel sv. Vavřince ve VM

9:30 – Zámrsk 

11:00 – Knířov 

Adorace

Časy jsou nabídkou, prosím zapište se 

do tabulky.

Zelený čtvrtek
19:00 – 21:00 – adorace v kostele sv. 

Vavřince ve VM

Velký pátek
8:00 - 12:00 – adorace v kostele sv. 

Vavřince ve VM 

15:00 - křížová cesta 

19:00 - 21:00 - adorace v kostele sv. 

Vavřince ve VM

21:00 – adorace na faře ve VM

Bílá sobota
8:00 – 18:00 - adorace u Božího hrobu 

v kostele sv. Vavřince ve VM


