
Pořad bohoslužeb
Římskokatolická farnost  

Vysoké Mýto

od 5. do 12. března 2023

Kontakt: P. Stanislav Tomšíček

rkfvmyto@gmail.com

732 513 972

neděle 
5. 3.

pondělí
6. 3.

středa
8. 3.

čtvrtek
9. 3.

pátek
10. 3.

sobota
11. 3.

neděle 
12. 3.

2. neděle postní

8:00 – mše sv. v Zámrsku

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

11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi  

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 

15:00 – 16:00 adorace ve farní kapli 

17:25 - křížová cesta v kostele

18:00 – mše sv. ve farní kapli ve VM

10:00 – mše sv. v Ledaxu

18:00 – mše sv. na Vraclavi    

18:00 – mše sv. ve farní kapli ve VM za Vladimíra Kysilku, vnučku Moniku, 

rod, DVO

13:15 - bohoslužba slova na LDN

13:00 – 13:45 adorace ve farní kapli 

18:00 – mše sv. ve farní kapli za kněze a DVO 



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, pojede-

me 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 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.

V sobotu 11. 3. se koná v Novém Adalbertinu v Hradci Králové 3. Seminář o evangelizaci.

Zamyšlení

Po Tobě, ať vždycky žízní po Tobě, zdroji života, zdroji moudrosti a vědění, zdroji věčného 

světla. 

Přečtěte si žalm 63 a napište, proč by měl žalmista žíznit po Bohu. V čem se konkrétně 

projevuje naše žízeň po Bohu? V jakých oblastech? Jak žádáme od Boha život a vše co 

k němu je potřebné, když Bůh je jeho zdrojem? Jak čerpáme moudrost od Boha? Jakými 

způsoby? Jaký je rozdíl mezi moudrostí a věděním? Týká se zdroj věčného světla jen 

lampičky u svatostánku? K čemu potřebujeme věčné světlo? Co je jeho protikladem? Je to 

věčná tma?

Nedělní evangelium

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli 

sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. 

A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: 

„Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a 

jeden Eliášovi.“ Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval 

hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci 

uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, 

nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, 

přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z 

mrtvých.“ Mt 17, 1-9

Další oznamy


