
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 23.  do 30. srpna 2020 

 
 
 
 
 

 
 
 

PONDĚLÍ 24. SRPNA 2020 – SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA 

 17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)   

ÚTERÝ 25. SRPNA 2020 – ÚTERÝ 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
STŘEDA 26. SRPNA 2020 – STŘEDA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

                                   ZA INGE A ZDEŇKA NOVÁKOVY, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI    

ČTVRTEK 27. SRPNA 2020 – PAMÁTKA SV. MONIKY 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
PÁTEK 28. SRPNA 2020 – PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA RŮŽENU A JAROSLAVA BLAJDOVY 

SOBOTA 29. SRPNA 2020 – PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE 

 14:00 – křest Anny Kosaříkové v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM)  

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

                                  ZA JIŘÍHO SCHEJBALA, CELOU RODINU A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 30. SRPNA 2020 – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ŠKOLNÍ MLÁDEŽ A UČITELE 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Během měsíce srpna bude kostel sv. Vavřince otevřený každou středu, pátek a sobotu od 10.00 do 12.00. 
 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  

 Pokračování kurzu pro mládež Up2Me bude probíhat v těchto nedělních termínech: od 16.00 do 18.00 (kromě 
prvního a posledního setkání: 20.9. (16-19hod), 4.10., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. (16-19hod) 

 Výuka náboženství: První setkání ve VM se uskuteční v pondělí 21.9. v 13:30 na faře (kdo končí později, ať 
přijde po skončení vyučování, abychom se domluvili na konkrétních časech). V pátek 25.9. se uskuteční první 
setkán v ZŠ na Knířově ve 12:30 a Vraclavi ve 13:30.  

 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 

 Nedělní sbírky ve VM: 16.8. 7.478 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mt 16,13-20 Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho 
lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho 
z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš 
mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A 
já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče 
od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ 

Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. 
 

ZÁPIS Z ROKU 1919 VLOŽENÝ DO FARNÍ 
KRONIKY: 

Katoličtí rodičové, jimž dosud záleží na zbožném vychování 
dítek, pošlete je a sami s nimi jděte na mši sv. na začátku 
nového školního roku, která bude obětována v neděli 14. září 
za dary Ducha sv. pro školní mládež! Řekněte to laskavě 
jiným! 
 

Přání místního duchovního aktualizuji také pro tento rok na 

neděli 30.8.2020… P. Pavel Mistr 

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) 

 

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


 

PRŮVODCE INTERIÉREM KOSTELA SV. VAVŘINCE:  
SEVERNÍ BOČNÍ LOĎ 

Byla vybudována pravděpodobně v poslední čtvrtině 15. století po požáru roku 1461. Její původní 
hvězdicová klenba vznikla však až ve 2. desetiletí 16. století, dnešní křížová klenba pochází z období Schmoranzova 
působení při restauraci kostela. F. Schmoranz je pravděpodobně také autorem návrhů vitráží v této lodi.  
Na západní stěně této lodi je nástěnná malba K. V. Maška z počátku 20. století s námětem založení města a kostela 
Přemyslem Otakarem II. V centru výjevu vidíme dva české krále Přemysla Otakara II. a Jiřího z Poděbrad, kolem 
nich stojí duchovenstvo a měšťané, nad celou scénou se vznáší sv. Vavřinec, který jim žehná. 
Pod touto malbou je dřevěná zpovědnice vyrobená rovněž podle návrhu K. V. Maška.  
Ze severní předsíně kostela vstupujeme do této lodi mohutnými barokními dveřmi zdobenými festony a hlavami 
andílků. Před dveřmi stojí dřevěná polygonální předsíň realizovaná, stejně jako podobné předsíně u západního a 
jižního vchodu, v 1. desetiletí 20. století podle návrhu K. V. Maška.  
Nad touto předsíní visí barokní obraz s námětem sv. Jiří zabíjejícího draka (nyní umístěn provizorně v presbytáři). 
V blízkosti vchodu je také kamenná kropenka z roku 1886. 

Severní stěnu lodi zdobí jednotlivé výjevy křížové cesty – dílo místního řezbáře z počátku 20. století. 
U východní stěny lodi stojí pseudogotický oltář sv. Vavřince vyrobený v pražské firmě J. Krejčíka a instalovaný 
roku 1905. Pokračování příště. 
(Převzato z knihy Kristiny Kaplanové a Štěpána Váchy „Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě“.) 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: NEŠTASTNÉ MANŽELSTVÍ - CHCE SE MI UTÉCT 

Dobry den, 

jsem několik let vdaná, máme malou holčičku. Problém je v tom, ze manžela přestávám milovat. 
Neustále mne o všem poučuje. Já jsem křesťanka a bolí mne, když vidím, jak se manžel mění v mých ocích. Dříve 

mi tyto věci unikaly a nyní si těchto věci všímám daleko vice. Manžel je sportovec, nevadí mi to, ale on sportem 
neustále žije a staví ho do popředí svého zajmu před rodinou. Bohužel jsem se před casem potkala s mým bývalým 
partnerem a opět k němu začala cítit lásku jako kdysi, myslela jsem ze o nic nejde, ale vše se ve mne změnilo. On 
se je věřící, což manžel odmítá. Nevím, možná za tím vším stoji i má nedůvěra k manželovi z minulosti, neboť mne 
podvedl. Svatbu jsme ale měli v kostele. Nevím, jak dal, prosím poraďte. 
 

O lásku je třeba pečovat, chránit ji, rozvíjet... 
Milá..., děkuji za Vaši důvěru, se kterou otevíráte své zraněné srdce. Trápí Vás vztah s manželem, který se podle Vás 
změnil. Jste si vědoma svého závazku, který jste učinila před Bohem, ale zároveň nedostáváte v manželství to, co 
potřebujete. Co to vlastně je, co Vám chybí? Důvěra, blízkost, něha, sdílení, přijetí, ocenění...? 

Jak vlastně vypadal váš společný život, než se vám narodila dcera? A jak se změnil po jejím narození? Máte nějaké 
zájmy, koníčky? Kolik času trávíte společně s manželem? Mluvíte spolu o tom, co prožíváte, jak se cítíte, co 
potřebujete......? Láska není něco, co se jednou objeví a už zůstává napořád. O lásku je třeba pečovat, chránit ji, 
rozvíjet... Jaké to pro Vás je, že jste maminkou? Máte radost ze své dcerky? Prožíváte nějak společně to, že jste nejen 
manželé, ale i rodiče? Pomáhá Vám manžel s péčí o dceru? Je s ní také někdy sám? 

Asi jste si teď situaci ztížila tím, že jste se setkala se svou bývalou láskou. A zažíváte možná i blízkost a souznění v 
otázce víry. A určitě jste i zraněná nevěrou svého manžela. Omluvil se Vám? Požádal o odpuštění? Podařilo se Vám 
mu odpustit? Zahrnula jsem Vás spoustou otázek, ale zkuste na ně alespoň sobě odpovědět. Zkuste se pravdivě 
podívat na to, jak vlastně svůj vztah žijete. A zkuste poprosit Boha, aby Vám ukázal, co můžete pro záchranu vašeho 
manželství udělat. Možná to bude znamenat promluvit s manželem o tom, co od něj potřebujete, možná bude lépe 
nejdříve se za manžela (možná společně s nějakou kamarádkou) modlit, možná vyhledat pomoc manželské poradny... 
Vím toho o vás příliš málo na to, abych vám mohla nějak konkrétněji poradit. 
Ale přesto bych Vás chtěla alespoň povzbudit. Neztrácejte naději. Bůh Vás, Vašeho manžela i Vaši dceru nekonečně 
a bezpodmínečně miluje. A určitě nechce, abyste se trápila. A všechno, dokonce i náš hřích, dokáže proměnit v dobro. 
Jen mu to musíme dovolit. Ať celé vaší rodině Bůh požehná, naplní vás radostí a pokojem a ukáže vám cestu k lásce. 
(Převzato z webu www.vira.cz)  
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ Z OKOLNÍCH KOSTELŮ…  
Otázka: Ve kterém kostele najdete tuto sochu? Koho znázorňuje? 
 

Otázka z 16.8.2020: V kterém kostele najdete tento obraz? Co znázorňuje? 

Jedná se o detail votivního obrazu, který zachycuje hořící Vysoké Mýto v roce 

1774. Obraz se nachází v kostele Zvěstování Panně Marii na Knířově, 
umístěn je nad bočním vchodem. 
 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto 

facebook Farnost Vysoké Mýto 

Připravujeme se na příští neděli (30.8.2020) 22. neděle v mezidobí: 1. čtení: 
Jer 20,7-9; 2. čtení Řím 12,1-2; Evangelium Mt 16,21-27 

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

