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PONDĚLÍ 14. ZÁŘÍ 2020 – SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 

 17:00 – mše sv. v Penzionu (P. Šitavanc)   

ÚTERÝ 15. ZÁŘÍ 2020 – PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ 

STŘEDA 16. ZÁŘÍ 2020 – PAMÁTKA SV. LUDMILY, MUČEDNICE 

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

ČTVRTEK 17. ZÁŘÍ 2020 – ČTVRTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

PÁTEK 18. ZÁŘÍ 2020 – PÁTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 16:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PJK)  

SOBOTA 19. ZÁŘÍ 2020 – SOBOTA 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

NEDĚLE 20. ZÁŘÍ 2020 – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – křest Tamie Fait 
                ZA JIDNŘICHA ŠPLÍCHALA, RODIČE Z OBOU STRAN, MARII FOJTÍKOVOU A 

DUŠE V OČISTCI  

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Ve dnech 3.-19.9.2020 je P. Pavel Mistr na dovolené. Zastupovat ho bude P. Šitavanc (tel. 605 814 955), můžete 
se obracet také na P. Kunerta (tel. 731 598 859). Kontaktní osobou na faře je Lukáš Žampach (tel. 776 391 600). 

 V neděli 20.9. proběhne při mši sv. sbírka na církevní školství. 
 Ne 20.9., 16.00-19.00, fara -  kurz Up2Me , 13:00, fara v Chocni – přednáška pro rodiče na téma Důvěra 

v digiděti a džungle pro rodiče (více info na webu) 
 Výuka náboženství: První setkání ve VM se uskuteční v pondělí 21.9. v 13:30 na faře. V pátek 25.9. se uskuteční 

první setkán v ZŠ na Knířově ve 12:30 a Vraclavi ve 13:30. Přihlášku najdete na webu farnosti či v kostele na 

stolku. Setkání Vesmírné mládeže se uskuteční ve čtvrtek 24.9. v 18:30 na faře.  
 Pá 25.9., 19.00, chrám sv. Vavřince: koncert v rámci festivalu Pardubické hudební jaro – vystoupí houslista 

Václav Hudeček, na trubku zahraje Marek Zvolánek a chybět nebude ani komorní soubor Barocco sempre giovane 

 So 24.10., 19.00, chrám sv. Vavřince: koncert svatoignácké scholy Rytmig 
 

EVANGELIUM: Mt 18,21-35 Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, 
když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) 
sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A 
když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože (dlužník) neměl 
čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k 

nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím.' A pán se nad tím služebníkem smiloval, 
propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který 
mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi dlužen!' Jeho druh padl před ním na kolena a prosil 
ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to.' On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. 
Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a pověděli to všechno svému pánovi. Tu si 
ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože ji mě prosil. Neměl ses tedy i ty 
smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?' A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud 
by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“ 
 

PRŮVODCE INTERIÉREM KOSTELA SV. VAVŘINCE: PRESBYTÁŘ 

Dnešní podoba presbytáře pochází pravděpodobně z 50. či 60. let 14. století, tj. stavební etapy, při níž 
byl vybudován chór, následně sakristie a šnek u severní strany chóru. Žebra klenby se zde původně 

sbíhala do svazkových přípor, které byly přerušeny baldachýny a konzolami pod nimi. Při regotizaci byla stejně jako 
v dalších částech kostela provedena nová klenba a vyměněny kružby oken. Návrh vitráží těchto oken pochází od K. 
V. Maška. Z regotizační přestavby také pocházejí dnešní kamenné baldachýny (původním však velmi podobné) a 

figurální konzoly pod nimi. U jižní i severní stěny presbytáře blízko triumfálního oblouku stojí rokokové chórové 
lavice vyrobené po požáru roku 1774. Východněji u stěn stojí naproti sobě dvě pseudogotické chórové lavice.  

Za nimi je na severní straně na stejném místě jako jeho barokní předchůdce dřevěný pseudogotický oltář sv. 
Antonína Paduánského vyrobený v pražské firmě J. Krejčíka (instalován roku 1905). Do tohoto nového oltáře byl 
druhotně zasazen drobný, ale velmi kvalitní barokní obraz sv. Antonína z původního oltáře. Vedle tohoto oltáře stojí  

NEDĚLE 13. ZÁŘÍ 2020 – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

     07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (P. Vít Horák) 

     09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Vít Horák) ZA ZDEŇKA 

POHORSKÉHO, RODIČE Z OBOU STRAN, RODY A DUŠE V OČISTCI  

     10:30 – mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Vít Horák) 

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

 



dřevěné rokokové křeslo patrona, nad kterým visí rokokový dřevěný znak města ze starých chrámových varhan. 
Naproti křeslu na jižní straně chóru je drobný pseudogotický oltář s křížem a soškami P. Marie a sv. Jana (nyní 
umístěn na severní straně v blízkosti oltáře). V polygonálním závěru chóru je barokní oltář s Brandlovým obrazem 
Nanebevzetí P. Marie. Na severní straně presbytáře v blízkosti kazatelny je malý portálek vedoucí do věže se 
šnekovým schodištěm. Na jižní straně chóru jsou dva portály zpřístupňující sakristii. Pokračování příště. 
(Převzato z knihy Kristiny Kaplanové a Štěpána Váchy „Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě“.) 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: OSAMĚLOST - ZTRÁCÍM SVŮJ SMYSL ŽIVOTA 

Dobrý den, v prvé řadě si uvědomuji že jsou lidé, co jsou na tom mnohem hůře, přesto cítím potřebu se 
svěřit. Už dlouho v sobě dusím pocit méněcennosti. Jsem úplně sám. Nemám žádné kamarády, dívku, 

nikoho s kým bych si mohl promluvit. Moje jediná opora je má rodina, která je skvělá, přesto nedokáže vyplnit ten 
pocit prázdnoty, který sebou každý den nosím. Ani nevědí, že mám deprese, nechci aby věděli že mají za syna 
slabocha. Každý večer se modlím k Bohu, modlím se za celý svět, aby nikdo na světě netrpěl, aby lidé měli co jíst, 
atd. Uvnitř však zároveň sobecky doufám, že mě Bůh za mé smýšlení odmění někým, abych již nebyl sám. Je to 
pro mě hrozné být každý den sám, s nikým nemluvit. Chodím do školy na přednášky - jsem sám. Sedím na obědě 
- jsem sám. Jdu parkem, sleduji lidi co se mezi sebou baví, zamilované páry, mně se však lásky nikdy nepoštěstilo 
a pochybuji že se na tom něco změní, vím, že za nic nestojím, nemám žádné kvality. Mohl bych se prosím vás zeptat 

na radu, co udělat jinak, co změnit k lepšímu? Děkuji předem za vyslyšení. 
 

Bůh nestvořil nikoho bez krásné stránky jeho bytosti, protože to On nedokáže 
Dobrý den, ptáte se na radu, co udělat jinak, co změnit k lepšímu? Z Vašeho mailu je cítit, že máte vztah k Bohu. A to je 

místo, které Vám může velmi pomoci. Právě v Něm jste zcela a totálně milovaný. To On je Vaším prvním a zcela věrným 
přítelem, v Něm lze nalézt důvěrnost. Krásně píšete o svých rodičích a to je jistě pro Vás velký dar, Bohu díky za ně! Právě 
v rodině získáváme onu schopnost ´být´ milovaný zdarma, a to bez nějaké své zásluhy a bezpodmínečně. Skrze tento svým 
způsobem ´pasivní´ postoj je možné postupně dojít k osobní vyrovnanosti. Toto hluboké smíření se svojí křehkostí (vlastní 
každému člověku bez rozdílu) nás vyvádí z deprese. Bohužel jsme tuto dětskou schopnost s postupem života ztratili a 
postupně bychom ji v sobě měli znovu objevit. Je to bezesporu milost, ale milost, která není nedosažitelná, Kristus může 
být tím, kdo nás do ní postupně uvede. Hleďte na Něj, na jeho život a pokuste se rozjímat, jak moc se nechal On sám 
milovat svým Otcem (´Otče, věděl jsem, že mne vždycky slyšíš´ Jn 11). Zdá se Vám možná, že neodpovídám přímo na 
Váš dotaz: jak bojovat se samotou a získat blízké lidi? Myslím, že jde o spojené nádoby – kdo dokáže přijmout svoji 
křehkost v určité radosti a vděku (možná právě pro svoji křehkost je tak moc milovaný Bohem i druhými), ten začne být 
otevřenější, velké zábrany začnou mizet a zrodí se rostoucí spontánnost směrem k lidem. Pokud si chcete poslechnout 

pěknou relaci od ´nevěřící´ ženy o tom, že křehcí lidé (ať už z jakýchkoliv důvodů) patří vedle těch ´silných´ mezi ty 
oblíbenější, najděte si ji na na TED bohužel v angličtině, ale srozumitelné (na Youtube relace TED, The power of 

vulnerability, tj. ´Síla zranitelnosti´). Také existuje dosud dostupná kniha ´Spiritualita zdola´ od Anselma Grüna, ve které 
se dočtete mimo jiné, do jaké míry musel každý z apoštolů pochopit svoji vlastní křehkost a vytrvat na vzdory tomu na 

cestě až k pochopení bezpodmínečné Kristovy lásky. Píše se tam o tom, jak Bůh využívá této křehkosti pro své cíle. 
Ona osamocenost a těžkost v navazování kontaktu je jistě veliká obtíž. Je velmi těžké žít o samotě. Hovoříte o 
méněcennosti a pocitu že nemáte žádné kvality. Rozumím Vašemu pocitu, který je blízký mnoha lidem. Odpusťte mi 
několik upřímných slov. Musím Vás upozornit, že jde o velkou lež. Bůh nestvořil nikoho bez krásné stránky jeho bytosti, 
protože On to nedokáže. Tvořil, aby rozdával svoji lásku skrze další bytosti. Taková lež a jí podobné jsou velmi nebezpečné 
a vedou k depresi a jiným poruchám. Je otázkou času, kdy zjistíme, že to tak není. Jak je krásné zjistit, jak velikou hodnotu 

máme v očích Otce. Pravda je tedy (ta skutečná), že jste jedinečný, máte své kvality, přednosti a velikou cenu (Lk 12,6-7 

Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano i vlasy na vaší hlavě 
jsou spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců.) Chci vás povzbudit, abyste pro sebe něco udělal – osobně 
mám velmi dobrou zkušenost třeba se seminářem Otcovo srdce (či Návrat domů), který běží každé dva měsíce, nebo s 
duchovním cvičením za uzdravení vzpomínek s názvem Anamnéza (Komunita Chemin Neuf) a další. Vše je dostupné na 
internetu. Tato cvičení jsou oázou, kde člověk postupně vrůstá do vlastní hodnoty a zbavuje se předsudků, které v sobě 
nese, pročítá vztahy, které mu v životě ublížily a nechává Krista, aby ho uzdravil. Otcovo srdce a Návrat domů jsou 

zaměřeny na pronikání do Otcovy lásky a uzdravování svého života. Anamnéza je zaměřena na jezuitskou spiritualitu – 

hodně se opírá o modlitbu s Písmem, jsou to duchovní cvičení v tichu s přednáškami a s doprovázejícím. 
Jste mladý, je pravděpodobné, že během několika dalších let přijmete několik rozhodnutí, které zásadně ovlivní celý Váš 
další život. Proto Vám fandím a držím palce (v modlitbě), kéž se skrze tyto chvíle samoty přenesete a uvidíte je ve 
správném světle: z jedné strany jde o utrpení, a to někdy i velké a z druhé strany máte Krista, který dělá zázraky. Možná 
by bylo dobře uvažovat nad nějakým společenstvím, kam byste mohl docházet. V každém univerzitním městě nějaké 
najdete, ale i na menších městech je možné zapátrat. Právě ve společenství získáváme totiž často zkušenost, že jsme 
bezvýhradně milování. V modlitbě a s přáním požehnání... (Převzato z webu www.vira.cz)  
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ Z OKOLNÍCH KOSTELŮ…  
Otázka: Kde najdete tento kříž? 
 

Otázka z 6.9.2020: Kde najdete tyto sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého a co 
se skrývá pod základem, na kterém stojí? Sochy najdete na Knířově v blízkosti 
Knířovského rybníka a pod deskou pod nimi se skrývá studánka, která patří k poutnímu místu Knířov. 

Možná vás překvapí, že klidně můžete otevřít i branku, u studánky se pomodlit a napít se z pramene… 
 

https://farnostvmyto.cz/ tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz facebook Farnost Vysoké Mýto 

www.instagram.com/katolik.vmyto  Připravujeme se na příští neděli (20.9.2020) 25. neděle v mezidobí: 1. čtení: Iz 

55,6-9; 2. čtení: Flp 1,20c-24.27a; Evangelium Mt 20,1-16a 

http://www.vira.cz/
https://farnostvmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz
http://www.instagram.com/katolik.vmyto

