
Pořad bohoslužeb
Římskokatolická farnost  

Vysoké Mýto

od 26. února do 5. března 2023

neděle 
26. 2.

pondělí
27. 2.

středa
1. 3.

čtvrtek
2. 3.

pátek
3. 3.

sobota
4. 3.

neděle 
5. 3.

další 
oznamy

1. neděle postní

8:00 – mše sv. Slatina 

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

11:00 – mše sv. v kostele na Vraclavi  

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. 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 za rodiny Vackovu a Matějkovu

19:00 - Nikodémová noc v kostele sv. Vavřince

15:30 – mše sv. v penzionu

18:00 – mše sv. na Vraclavi    

18:00 – mše sv. ve farní kapli ve VM za Anežku Talackovu, Vítězslava Částka, 

ž. i + z rodiny, DVO

13:00 – 13:45 adorace ve farní kapli 

18:00 – mše sv. ve farní kapli za Vladimíra Vomelu, vnuka Jana, rodiče, 

DVO 

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

Děkujeme Orlům za organizaci karnevalu.

2. 3. v 19:00 bude schůze pa storační rady.

3. 3. v 19:00 jste zváni na Nikodémovu noc do kostela sv. Vavřince ve VM.



12. 3. jste zváni na křížovou cestu spolu s o. Pavlem Mistrem v Dolní Dobrouči, pojedeme 

auty, sraz tam cca v 14h.

15. 3. bude mše sv. ráno nejen pro seniory s následnou snídaní na faře.

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

Rád bych vás pozval na další diecézní aktivitu, která se v naší diecézi snaží podpořit vědomé 
prožívání víry a také účinnější svědectví o ní. 3. Seminář o evangelizaci proběhne v sobotu 
11. března 2023 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové. Téma Semináře zní: „Jak dnešní lidé 
touží po evangeliu? A jaká je v tom má role?“ a hlavním hostem bude českobudějovický 
kněz P. Josef Prokeš, který má velký zápal a nadšení pro evangelizaci. V odpolední části dne 
proběhnou následující workshopy: Otcovo srdce (manželé Beranovi), Farní evangelizační 
buňky (Jaroslav Šotola), Manželství – povolání k evangelizaci (manželé Blažkovi, P. Stanislav 
Tomšíček), Evangelizace tancem (Jana Hrdinová) a Moderovaná debata o dopolední 
přednášce (P. Josef Prokeš, P. Jan Uhlíř).
Na závěr akce proběhnou chvály vedené kapelou DOTEK.
Další informace a přihlášky naleznete na webu www.bihk.cz/evangelizace.

Zamyšlení
Po Tobě, na něhož touží nahlížet andělé, nechť vždy lační a Tebe ať požívá mé srdce, a 
sladkostí Tvé lahody ať se naplňují útroby mé duše. Z jakého důvodu touží na Boha nahlížet 
andělé? 
Z jakého důvodu my netoužíme na Boha nahlížet? Už jste někdy přemýšleli, jak jsme Bohu 
nevděční a vůdčí němu lhostejní, když po něm netoužíme? Když netoužíme po Bohu tak 
nutně toužíme po věcech, potěšeních, …. Po čem vlastně toužíme? Co tak tuto postní dobu 
objevit hlubokou touhu, která přes naše odmítání, je v nás skrytá? Co znamená, že naše 
srdce má lačnit po Bohu? Jak rozumíte tomu, že naše srdce má požívat, tedy se sytit Bohem? 
Popište, jaké jsou sladkosti boží lahody? Co se chce říci, když se mluví o útrobách duše? 
Proč autor prosí o naplnění útrob své duše boží sladkostí?

Nedělní evangelium
Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet 
dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, 
řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen z chleba 
žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.‘„ Potom ho ďábel vzal s sebou 
do Svatého města, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Je 
přece psáno: `Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil 
nohou o kámen.‘„ Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: `Nebudeš pokoušet Pána, svého 
Boha.‘„ Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království 
světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu 
Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: `Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu 
sloužit.‘„ Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu. Mt 4,1-11

Prosba
Ještě vám chci napsat mou prosbu. Když vnímáte, že něco ještě není, nepřišlo, něco vám 
vadí anebo vám něco udělalo radost, chcete jít ke zpovědi, neváhejte prosím kontaktovat 
přímo mě. Jistě máte velkou vynalézavost, jak to udělat, například mě odchytnete někdy 
okolo mše svaté nebo mi zatelefonujete, přijdete na faru anebo najdete jiný způsob. Tento 
způsob je daleko účinnější, než když si o tom budete jen povídat mezi sebou. Předem děkuji 
za spolupráci. P. Stanislav

Velmi mě oslovila homilie připisované svatému Janu Zlatoústému nazvaná Modlitba je 

světlem duše. Na stolku uprostřed kostela je možné si vzít její výtisk.


