
            Římskokatolická farnost ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 19. 2. 2023 

   

  

NEDĚLE 19. února 2023 – 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. v kostele na Vraclavi       

    

PONDĚLÍ  

 15:30 – mše sv. v penzionu 

                    

ÚTERÝ  

                       

STŘEDA Popeleční středa 

 13:00 – 13:45 adorace ve farní kapli  

 18:00 – mše sv. ve kostele ve VM  

 

ČTVRTEK  

 18:00 – mše sv. na Vraclavi       

 

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

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

 

SOBOTA  

  18:00 – mše sv. ve farní kapli ve VM za Jaroslavu a Vladimíra Čihákovy a rod 

 

NEDĚLE – 1. neděle postní 
 08:00 – mše sv. ve Slatině 

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

     11:00 – mše sv. na Vraclavi  
   

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

● 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. 
● Křížové cesty budou v kostele v pátek od 17:25 a v neděli od 8:55. 

● Mimořádná kostelní sbírka se bude konat na Popeleční středu 22. února sbírka na Světový den mládeže 
v Lisabonu 2023 

 

Zamyšlení 
Dej, ať má duše lační po Tobě, pokrmu andělů, občerstvení svatých duší, chlebu našem každodenním a 
nadpodstatném, majícím všechnu sladkost a lahodnost a všechnu líbeznou příjemnost. Je nám eucharistie vzácná? 

Proč nám má Ježíš darovat, aby naše duše po Něm lačněla? Proč je eucharistie pokrmem andělů? Čím eucharistie 
občerstvuje svaté duše? Kterou modlitbu evokuje prosba o každodenní chléb? Modlíte se v té modlitbě o dar 

eucharistie? Proč má eucharistie všechnu sladkost a líbeznost? Proč se často věřící mračí, když přijímají pokrm 
obsahující všechnu líbeznou příjemnost? 

 

Nedělní evangelium: 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko, a zub za zub'. Ale já vám říkám: Neodporujte 
zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit, a 
vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě 
prosí, dej, a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Miluj svého bližního 
a měj v nenávisti svého nepřítele'. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. 
Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť 
spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to 
nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však 
buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,38-48) 

 

 

http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=885

