
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 16. do 23. srpna 2020 

 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 17. SRPNA 2020 – PONDĚLÍ 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 16:00 – mše sv. v Naději (PPM) 17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)   

ÚTERÝ 18. SRPNA 2020 – ÚTERÝ 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
STŘEDA 19. SRPNA 2020 – STŘEDA 20. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ČTVRTEK 20. SRPNA 2020 – PAMÁTKA SV. BERNARDA, UČITELE CÍRKVE 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
 09:15 – bohoslužba slova v Naději (PPM) 
PÁTEK 21. SRPNA 2020 – PAMÁTKA SV. PIA X., PAPEŽE 

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

SOBOTA 22. SRPNA 2020 – PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY 

 09:30 – křest Sofie Čečotkové v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku   

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

                                 ZA ANNU A LUDMILU KOROUSOVY, MANŽELE, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 23. SRPNA 2020 – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

                ZA VÁCLAVA A RŮŽENU BUREŠOVY, SYNA VÁCLAVA, VNUČKU, RODIČE Z OBOU 

STRAN, JANA VOSTRČILA, SYNA JANA A DUŠE V OČISTCI 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Dnes proběhne při mši sv. sbírka na kněžský seminář. 

 Během měsíce srpna bude kostel sv. Vavřince otevřený každou středu, pátek a sobotu od 10.00 do 12.00. 
 Ne 23.8.: Orelská pouť na Svatý Hostýn, cena 350 Kč, děti 200 Kč, Orel VM přispěje dospělým přihlášeným 

150 Kč, dětem 100 Kč. Odjezd autobusu – zastávka na silnici č. 35 naproti Orlovně v 6.00 hod, návrat kolem 
20.00. Mši sv. celebruje olomoucký biskup Josef Nuzík. 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 na odkazu na webu:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kp8OdnfRP3j2TcP1beD2i8Kuj-

08atkWkHhVMeOPkD8/edit?usp=sharing  

 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 tradičně komorní soubor Barocco sempre 
giovane 

 Nedělní sbírky ve VM: 9.8. 3.822 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mt 15,21-28 Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho 

kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ 
Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“ 

Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“ Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: 
„Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, 
Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! 
Ať se ti stane, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá. 
 

PRŮVODCE INTERIÉREM KOSTELA SV. VAVŘINCE:  
KŮR 

Dnešní kůr byl vybudován v 19. století podle návrhu F. Schmoranze. Jeho stěny zdobí malby podle 

návrhů K. V. Maška s námětem zpívajících andělů hrajících na hudební nástroje. Mašek je také autorem návrhu 
vitráže s námětem sv. Cecílie, patronky hudby. Varhany byly vyrobeny na sklonku 19. století varhanářem Josefem 
Kobrlem z Lomnice nad Popelkou. 

 

 

NEDĚLE 16. SRPNA 2020 – 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

                 ZA JANU, VÁCLAVA A LIBUŠI SIROVÝCH 

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

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

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kp8OdnfRP3j2TcP1beD2i8Kuj-08atkWkHhVMeOPkD8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kp8OdnfRP3j2TcP1beD2i8Kuj-08atkWkHhVMeOPkD8/edit?usp=sharing


JIŽNÍ VĚŽ 

Jde o nejstarší část dnešního kostela pocházející pravděpodobně již z přelomu 13. a 14. století. Věž se původně 
otevírala dvěma arkádovými oblouky do mezivěžního prostoru a do boční lodi, tyto oblouky byly zazděny patrně 
v závěru 14. století. V 19. století se její přízemí používalo jako kaple Božího hrobu. V závěru tohoto století věž 
prodělala výraznou pseudogotickou přestavbu podle návrhu F. Schmoranze. Uvnitř bylo vybudováno nové kamenné 
schodiště, jímž se dnes vstupuje na kůr a do prostoru nad klenbou hlavní lodi, kterým vede i průchod do severní 
věže. 
 

SEVERNÍ VĚŽ 

Vznikla společně s mezivěžním prostorem až po požáru roku 1461 – tedy 

na konci 15. století a v 1. polovině 16. století. Na její konstrukci i 
původním vzhledu se výrazně projevil pozdně gotický charakter 
architektury. Byla vybudována jako mohutná hranolová stavba bez 
opěrných pilířů se silnými obvodovými zdmi, které se směrem vzhůru 
zužují. Již v průběhu její stavby se však objevily statické problémy – 

věž se začala naklánět. Z toho důvodu byla zpevněna na severozápadní 
straně mohutným polygonálním pilířem.  
Současně se také muselo upustit od úmyslu zavěsit sem většinu 
kostelních zvonů, pro něž byla záhy vybudována nová zvonice. Při 
regotizaci v 19. století prodělal výraznou proměnu především vnější 
vzhled této věže. Do její přízemní místnosti byla tehdy také přenesena z jižní věže kaple Božího hrobu, do které se 
vstupuje portálem z mezivěžního prostoru. Dnes je v této věži zavěšen jediný kostelní zvon sv. Vavřince zv. menší 
(z roku 1466), který přestál ničení zvonů během 1. světové války. Pokračování příště. 
(Převzato z knihy Kristiny Kaplanové a Štěpána Váchy „Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě“.) 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: PROČ VLASTNĚ EXISTUJI, PROČ ZROVNA JÁ? 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, proč vlastně existuji, proč zrovna já? Co ten život vůbec je, když 
nevím, co chci dělat? Jaký je vůbec smysl žit, když stejně zemřeme? Proč vůbec svět potřebuje život? 

Co když je třeba celý život lež? Např. v moji rodině - samé problémy a neshody. Proč vůbec žijeme, když někdo jen 
celý život trpí? Nevím, co je to smysl života. Nebylo by to lehčí jen neexistovat? Tyto otázky ve mně zabíjí spoustu 
času, tak by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy. 
 

Každá vteřina našeho života má smysl 
Dobrý den, 
takové životní otázky, které se Vám honí hlavou, asi někdy zaměstnávají mnohé z nás, a to zvláště ve chvílích, kdy 
si sami se sebou nejsme jistí a nevíme, kudy dál... 
Napadá mě takové přirovnání. Představte si miminko, které teprve roste v matčině lůně. Celých devět měsíců se 
připravuje na tento náš svět. Každá vteřina jeho vývoje má smysl, stále se vyvíjí něco nového a den ode dne je více 
připraveno na příchod na náš svět, až ho jednoho dne skutečně spatří a žije zde se svými rodiči. Náš pozemský život 
je takovým dalším růstem a vývojem. Připravujeme se zde pro nový život, který budeme žít po smrti. Náš život zde 
na Zemi není vůbec zbytečný, je to součást našeho vývoje. 
Bůh stvořil tento svět a nás lidi ke svému obrazu. Nedokážeme obsáhnout tajemství stvoření naší lidskou myslí. Je 
normální, že nás občas přepadá strach, nejistota a možná i určitá nedůvěra, ale každá krize nebo problém v sobě má 
velký potenciál k nějaké pozitivní změně. Stačí ho jen využít. 
Věřím, že tyto myšlenky Vás hodně trápí, zvláště, když vidíte neshody a problémy ve Vaší rodině, ale i z takových 
situací dokáže Boží láska vytěžit dobro. Svěřte se do Božích rukou a nebojte se. 
Přeji vše dobré, Linka Víry 

P.S.: Nevím, odkud jste, ale zkuste případně mrknout na Kurzy alfa.  Jde o projekt napříč křesťanskými církvemi 
(můžete narazit na kurz pořádaný katolickou nebo některou z evangelických církví). V kurzech se představují 
základní témata - smysl života, jak nás Bůh vede atd. 
(Převzato z webu www.vira.cz)  

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ Z OKOLNÍCH KOSTELŮ…  
Otázka: Ve kterém kostele najdete tento obraz? Co 
znázorňuje? 
 

Otázka z 9.8.2020: V kterém kostele najdete tento 
obraz? Co znázorňuje? Jedná se o oltářní obraz 
Nanebevzetí Panny Marie ze stejnojmenného kostela na Vraclavi. Obraz 
namaloval roku 1903 E. Neumann. 

 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto 

facebook Farnost Vysoké Mýt Připravujeme se na příští neděli (23.8.2020) 21. neděle v mezidobí: 1. čtení: Iz 

22,19-23; 2. čtení Řím 11,33-36; Evangelium Mt 16,13-20 

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

