
            Římskokatolická farnost ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 5. 2. do 12. 2. 2023 
   

  

NEDĚLE 5. února 2023 – 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       

    

PONDĚLÍ památka sv. Pavla Mikiho a druhů 

 10:00 – mše sv. v Ledaxu 

                    

ÚTERÝ  

                       

STŘEDA  

 13:00 – 13:45 adorace ve farní kapli  

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

 

ČTVRTEK  

 18:00 – mše sv. na Vraclavi       

 

PÁTEK památka sv. Scholastiky 

              9:15 – bohoslužba slova Naděje 

 15:00 – 16:00 adorace ve farní kapli  

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

 

SOBOTA památka Panny Marie Lurdské 

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

 

NEDĚLE  – 6. neděle v mezidobí 
 08:00 – mše sv. Slatina  

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

     11:00 – mše sv. na Vraclavi       
   
● Šemberovo divadlo 5. 2. 18:00 Everest trek  

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

● 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 kávu. 

● 10. – 12. 2., fara: víkend pro maminky 

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

 

Zamyšlení 
K inspiraci pro úctu k Tělu a Krvi Páně text modlitby svatého Učitele Církve Bonaventury z Bagnoreggia (+1274). 
Protkni, nejsladší Pane Ježíši, vnitřek a útroby mé duše nejlíbeznější a nanejvýš uzdravující ranou lásky k 
Tobě, pravou, jasnou a apoštolskou nejposvátnější láskou. Co znamená protkni? Najděte, kterého svatého či 
svatou známe zobrazovanou, jak jí Ježíš nebo anděl probodává srdce? Jaký vztah k Ježíši musí mít člověk, aby ho 
nazýval „nejsladší“?  Proč má Ježíš protknout náš vnitřek a útroby naší duše? Co se tím chce vyjádřit? Proč sv. 
Bonaventura spojuje ránu s láskou k Bohu? A ještě tuto ránu označuje nejlíbeznější a uzdravující? Nechce nás Ježíš 
pozvat, abychom ho prosili o dar lásky pravé, jasné a apoštolské, která má prostoupit celé naše jednání i náš život? 

 

Nedělní evangelium: 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už 
nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. 
A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo 
svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“ Mt 5,13-16 

http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=1152

