
            Římskokatolická farnost ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 12. 2. do 19. 2. 2023 
   

  

NEDĚLE 12. února 2023 – 6. neděle v mezidobí 
 08:00 – mše sv. ve Slatině 

 09:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM za Jaroslava Horáčka a rodinu, DVO 

     11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi       

    

PONDĚLÍ  

 15:30 – mše sv. v penzionu 

                    

ÚTERÝ  

                       

STŘEDA  

 13:00 – 13:45 adorace ve farní kapli  

 18:00 – mše sv. ve farní kapli ve VM za + rodiny Ledererovy 

 

ČTVRTEK  

 18:00 – mše sv. na Vraclavi       

 

PÁTEK  
              9:15 – bohoslužba slova v Naději 
 15:00 – 16:00 adorace ve farní kapli  

 18:00 – mše sv. ve farní kapli ve VM za Marii a Františka Beránkovy, rodiče, DVO 

 

SOBOTA  

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

 

NEDĚLE  – 7. neděle v mezidobí 
 08:00 – mše sv. na Knířově  

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

     11:00 – mše sv. na Vraclavi za Farnost 

   

● Zveme všechny, kdo pomáhají v kostele nebo na faře, na SPOLEČNÉ POSEZENÍ U KÁVY NEBO 
ČAJE na faře v pondělí 13. 2. 2023 od 17:00 

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

● Od teto neděle bude změněn klíč na faře. 
● Po mši sv. v neděli 19. 2. zveme děti i dospělé na masopustní karneval do orlovny. Masky vítány.  

● 20. 2. od 18:00 bowling pro děti a mládež ve sportcentru. 
● Mše sv. pro rodiny s dětmi: 12. 2., 12. 3., 16. 4., 21. 5., 18. 6. 

 

Zamyšlení 
Protkni, nejsladší Pane Ježíši, vnitřek a útroby mé duše, aby umdlévala a rozplývala se vždy jedině láskou a touhou 
po Tobě, po Tobě, aby dychtila a umdlévala po síních Tvých, aby chtěla být uvolněna a být s Tebou. Co znamená 
umdlévat a rozplývat se láskou a touhou po Bohu? Toužím takto po Bohu? Jak se konkrétně projevuje naše láska 
k Bohu? Jak se projevuje naše touha Bohu? Jak se projevuje člověk, který dychtí po Bohu? Jak hodně dychtíme po 
Bohu? Co nám v tom může pomoct? Od čeho má být člověk uvolněn, aby mohl být s Bohem? Co vyjadřuje biblický 
obraz „tvé síně“? Co budeme dělat na věčnosti, pokud se už nyní nenaučíme být s Bohem? 

 

Nedělní evangelium: 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale 
naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, 
dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třeba i to nejmenší – a tak učil lidi, 
bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký. 
Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do 
nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.' A 
já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a 
kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má 



něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj 
svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci 
a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do 
posledního halíře. Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Nezcizoložíš!' Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se 
žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe 
lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá 
ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo 
přišlo do pekla. Také bylo řečeno: `Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.' Ale já vám říkám: 
Každý, kdo se rozvede se ženou – mimo případ smilstva – uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, 
dopouští se cizoložství. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou přísahu.' 
Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho 
nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas 
nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Ale vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého.“ (Mt 5,17-37) 

 

Ze života farnosti: 
V sobotu jsme se vydali do Litomyšle na výstavu Lidé odvedle. Tato interaktivní výstava nám umožnila nahlédnout 
do světa lidí s postižením, např. vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku a podat si věci, na které nedosáhneme, rozluštit 
nápis psaný braillovým písmem, projít se tmavou jeskyní a hmatem vnímat různé povrchy na stěnách, přes sluchátka 
poslouchat, jaké to je s vadami sluchu, odezírat ze rtů nebo porozumět znakové řeči, přes tablet pozorovat svět s 
různými vadami zraku a mnoho dalšího. Ve videu jsme se krátce seznámili s příběhy pohybově postiženého akrobata, 
hluchého taxikáře a slepého horolezce. A díky této výstavě trochu víc porozuměli vnímání světa našeho slepého 
varhaníka. Společný výlet vlakem jsme zakončili společnou večeři. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


