
            Římskokatolická farnost ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 29.1. do 5.2. 2023 
   

  

NEDĚLE 29. ledna 2023 – 4. neděle v mezidobí 
 09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM za Farnost 

     11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi       

    

PONDĚLÍ  

                    

ÚTERÝ památka sv. Jana Boska 

                       

STŘEDA za nenarozené děti  
 13:00 – 13:45 adorace ve farní kapli  

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

 

ČTVRTEK Svátek Uvedení Páně do chrámu  

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

 

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

 18:00 – mše sv., modlitební skupina otce Pia ve farní kapli ve VM 

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

 

SOBOTA za Josefa a Ludmilu Štohanzlovy 

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

 

NEDĚLE  – 5. neděle v mezidobí 
 08:00 – mše sv. v kostele v Zámrsk  

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

     11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi       

   

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

● Út 31.1., 18:00, SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ: Ekumenická bohoslužba za jednotu  

● St 1.2., 16:00: úklid vánočních stromků 

● St 1.2., 18:45, fara: Setkání nad liturgickými texty následující neděle 

● So 4.2. zveme děti a další zájemce na odpolední výlet do muzea v Litomyšli na výstavu "Lidé odvedle". Jedná se o 
interaktivní výstavu, neobvyklý výlet do světa lidí s postižením. Zájemci hlaste se prosím Jolaně 
(moravkova.jolana@seznam.cz) do čtvrtka, podle počtu přihlášených pojedeme buď auty nebo vlakem. 

● Sboreček zve mezi sebe další zpěváčky či hudebníky, zkoušky každou neděli od 8:20 na faře.  
● Orlové zvou děti a rodiče na společné setkávání každou neděli po ranní mši sv. do Orlovny. Přijďte si zasportovat 

nebo dát čaj či kafe. 

● Mše sv. pro rodiny s dětmi: 12. 2., 12. 3., 16. 4., 21. 5., 18. 6. 

 

Zamyšlení 
Vezmi mne mně samotnému, a dej mne Tobě do vlastnictví! V čem je podobná tato věta sv. Pavla: Už nežiji já, ale 
žije ve mně Kristus. (Gal 2,20) Proč by mě Bůh měl vzít mně samotnému? Co to obnáší? Co by se tím, pro mě mohlo 
změnit? Dovolím mu to? Co znamená být ve vlastnictví Boha? Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, 
který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? (1Kor 6,19) Nevychází z této myšlenky 
také všechny modlitby zasvěcení se Bohu? 

 

Nedělní evangelium: 
Když (Ježíš) uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil 
je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. 
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spavedlnosti, neboť oni 
budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni 
budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou 
pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně 
tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou 
odměnu.“ Mt 5,1-12a 
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