
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 26. července do 2. srpna 2020 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 27. ČERVENCE 2020 – PAMÁTKA SV. GORAZDA A DRUHŮ 

 17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)       

ÚTERÝ 28. ČERVENCE 2020 – ÚTERÝ 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
STŘEDA 29. ČERVENCE 2020 – PAMÁTKA SV. MARTY 

  18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)    

ČTVRTEK 30. ČERVENCE 2020 – ČTVRTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
PÁTEK 31. ČERVENCE 2020 – PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY, KNĚZE 

 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

SOBOTA 1. SRPNA 2020 – PAMÁTKA SV. ALFONSA MARIE Z LIGUORI, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PJK)  

 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PJK) 

NEDĚLE 2. SRPNA 2020 – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                     10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

 13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM) 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Na webu farnosti najdete fotogalerii a videosestřih z rodinného pobytu Prázdniny s malým oslíkem. 

 Na webu farnosti se můžete podívat také na fotogalerii z Tábora s malým oslíkem a na videa dětí, ve kterých 
v jednom z úkolů celotáborové hry představují apoštola Pavla a jeho cesty. 

 Nabízíme k prodeji nové číslo křížovkářského magazínu Šalamounky za 25 Kč. 
 Nabízíme k prodeji kalendář Jak se staví kostel 2021 na podporu stavby kostela v Brně-Lesné. Cena: 60 Kč. A 

dále diecézní kalendář Století arcibiskupa Karla Otčenáška za 70 Kč. 
 Ne 2.8., Opočno, klášterní kapucínský kostel: Porciunkule v Opočně, mše sv. v 7.30, 9.00 a 10.30 

 12.-16.8., Litomyšl: Litomyšlské dny barokní tradice – duchovně kulturní festival barokního dědictví. Více info 
na: http://www.baroknilitomysl.cz/  

 Ne 16.8., Sezemice: Sezemická pouť, od 17.00 koncert Pavla Helana. Plakát ve vitríně. 
 Ne 23.8.: Orelská pouť na Svatý Hostýn, cena 350 Kč, děti 200 Kč, více info: Věra Marková 721 109 647 

 So 12.9.-ne 13.9.: Dny evropského kulturního dědictví – prosíme o podporu s hlídáním kostelů a přístupů ke 
zvonům: so v 9.00, 11.00 a 15.00, ne v 11.00. Zapisujte se prosím do rozpisu na stolku. 

 Nedělní sbírky ve VM: 5.7. 4.537 Kč, 12.7. 3.889 Kč, 19.7. 7.600 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mt 13,44-52 Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když 
ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je 
také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co 
má, a koupí ji. Dále je nebeské království podobné síti, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je 
plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí, vyhodí. Tak to bude 
při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění 
zubů. Rozuměli jste tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“ A on jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který se stal 
učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci nové i staré.“ 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ Z OKOLNÍCH KOSTELŮ…  
Otázka: Ke kterému kostelu patří tato márnice? 
  

Otázka z 19.7.2020:. V kterém z našich kostelů najdete tento obraz? Co znázorňuje? 
Jedná se o obraz Nanebevzetí Panny Marie a najdete ho v zákristii v kostele na 

Vraclavi. 

 

 

 
 

 

 

NEDĚLE 26. ČERVENCE 2020 – 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

     07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)  
     09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ANNU A FRANTIŠKA 

LOSKOTOVY, SYNA FRANTIŠKA, RODIČE Z OBOU STRAN A 

DUŠE V OČISTICI 

      10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

     13:30 – mše sv. v kostele na Knířově                                   

 

http://www.baroknilitomysl.cz/


MINISTERSTVO ZAVÁDÍ NA VNITŘNÍCH AKCÍCH ROUŠKY A SNIŽUJE MAXIMÁLNÍ POČET 
OSOB 

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. 
července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 
osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. 
Pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob. Tato opatření se týkají 
i bohoslužeb a dalších církevních akcí. 
Povinnost nosit roušky platí na území celé České republiky s účinností od 25. 7. 2020 od 0:00 hodin pro hromadné 
akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas. 
S účinností od 27. 7. 2020 od 0:00 hodin je na území celé České republiky stanoven maximální počet účastníků na 
hromadných akcích ve vnitřních prostorách na 500 osob v daný čas v jednom sektoru. Maximální povolený počet 
sektorů je 5. 
Maximální počet účastníků ve stejný čas na hromadných venkovních akcích je stanoven na 1000 osob. 
Doporučujeme při bohoslužbách dodržovat i předchozí hygienická opatření jako např. používání dezinfekce při 
vstupu do kostela, časté větrání a úklid společných prostor. 
 

TIPY NA VÝLETY DO ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ 

Letošní prázdniny jsou poněkud jiné, než jsme zvyklí, místo dovolené u moře budeme spíše objevovat krásy 
Čech, Moravy a Slezska. Níže přinášíme přehled zajímavých památek a ubytovacích možností z českých a 
moravských diecézí, které by poutníci a turisté rozhodně neměli vynechat. 
Královéhradecká diecéze 

Spolek Ultreia zmapoval trasy celé České republiky, my se 

vydáme po zelené. První zastávka patří Broumovskému 
klášteru, kde se začala psát historie již v roce 1213 díky 
Přemyslu Otakarovi II., který daroval benediktinům rozsáhlé 
pozemky. Na zvelebování kláštera se podílela spousta 
významných osobností. O bohatou barokní přestavbu se 
zasloužili opatové Tomáš Sartorius a Otmar Daniel Zinke, 
realizovali ji Martin Allia z Löwenthalu a Kilián Ignác 
Dientzenhofer. V padesátých letech minulého století sloužil 
klášter jako internační tábor nejprve pro řeholníky a pak i 

řeholnice různých řádů. Dnes tu můžete absolvovat nepřeberné množství prohlídek a okruhů, mezi nejoblíbenější 
patří ty noční. Klášter Broumov se zaměřuje na vzdělání a kulturu v regionu.  
Další zastávka v České Skalici nás zavede do jednolodního kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je chráněn jako 
kulturní památka České republiky. Na hlavním oltáři kostela z roku 1732 je pozoruhodné řezbářské dílo Nanebevzetí 
Panny Marie, které vytvořil Severin Stolař z Moravské Třebové. Vzácnou památkou je i cínová křtitelnice z roku 
1490. 

V kostele sv. Bartoloměje na Kunětické hoře se nachází novodobá kazatelna zdobená obrazy sv. Tomáše 
Akvinského, sv. Augustina, Řehoře a Jeronýma a dvě původní fresky z doby Karla IV. Nad Kuněticemi se tyčí i 
hradní palác s věží a kaplí patronky učenců sv. Kateřiny Alexandrijské. Z terasy kaple si můžete vychutnat nádherný 
výhled na Pardubice, Chrudim a Železné hory. 
Kousek za Přeloučí, městem dabingu, se nachází Kladruby s Národním hřebčínem, kde kontinuálně již 400 let 
probíhá chov starokladrubského koně, nejstaršího původně českého plemene. Součástí areálu, který byl v roce 2019 
zapsán na seznam UNESCO, je i kostel sv. Václava a Leopolda, který je přístupný veřejnosti v rámci prohlídkového 
okruhu. 

Poslední zastávkou na pouti jsou památky v okolí Kutné Hory. Samotná návštěva města dvou chrámů katedrálního 
typu, dobrého vína, stříbrných dolů a rozporuplné kostnice by zabrala minimálně jeden týden. Románský kostelík sv. 
Jakuba je skrytou perlou v okolí a lákadlem pro romantické svatby. Nachází se nad říčkou Klejnárkou uprostřed 
rozlehlé návsi vesnice Jakub, která je dnes součástí obce Církvice. Venkovní sochy kostela jsou starší než kostel sám, 
údajně pocházejí ze severu Itálie. V nedávné době prošla rekonstrukcí místní zvonice a koncem května byla  otevřena 
zbrusu nová expozice. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě územně spadá k městu Kolín. V jeho okolí si můžete všimnout kaskád, 
na kterých se začíná pěstovat víno. Návrh stavby pseudo-románské baziliky je z pera Rudolfa a Jaroslava 
Vomáčkových z Prahy, na stavebním provedení se podíleli řemeslníci z blízkého okolí. Umělecky nejzajímavější z 
celého kostela je jeho vnitřní nástěnná výmalba, která nemá na českém venkově obdoby. Jedná se o secesní 
celoplošné fresky, jejichž autory jsou manželé Marie a František Urbanovi, přímí žáci Alfonse Muchy. Ve věži 
kostela je instalován zvon, který po roce 1495 zhotovil kutnohorský zvonař Ondřej Ptáček. 
Více tipů z ostatních diecézí najdete na: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200721tipy-na-vylety-do-

ceskych-a-moravskych-diecezi  
 

https://farnostvmyto.cz/ tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz   

www.instagram.com/katolik.vmyto 

facebook Farnost Vysoké Mýto 
Připravujeme se na příští neděli (2.8.2020) 18. neděle v mezidobí: 1. čtení: Iz 

55,1-3; 2. čtení Řím8,35.37-39; Evangelium Mt 14,13-21 
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