
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 30. srpna do 6. září 2020 

 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 31. SRPNA 2020 – PONDĚLÍ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)   

ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ 2020 – ÚTERÝ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
STŘEDA 2. ZÁŘÍ 2020 – STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ČTVRTEK 3. ZÁŘÍ 2020 – PAMÁTKA SV. ŘEHOŘE VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE  
 07:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
PÁTEK 4. ZÁŘÍ 2020 – PÁTEK 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

               ZA MIROSLAVA DVOŘÁKA, RODIČE, CELOU RODINU A DUŠE V OČISTCI 

  19:00-20:00 - Nikodémova noc 

SOBOTA 5. ZÁŘÍ 2020 – SOBOTA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

NEDĚLE 6. ZÁŘÍ 2020 – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Antonín Brychta) ZA FARNOSTI 

                     10:30 – bohoslužba slova v kostele na Vraclavi (jáhen Josef Roušar) 
 13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (P. Vít Horák) 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Farní knihovna nabízí nové knihy. Anotaci k jednotlivým knížkám najdete v článku na webu farnosti. 

 Ve dnech 3.-19.9.2020 je P. Pavel Mistr na dovolené. Zastupovat ho bude P. Šitavanc (tel. 605 814 955). 

 Čt 3.9., 17:30, M-klub: beseda s Jakubem Hruškou na téma Zdravá krajina, základ života 

 Pá 4.9., 19:00-20:00, chrám sv. Vavřince: Nikodémova noc – zpovídat bude P. Brychta. 

 Na neděli 13.9. hledáme rodinu, která by se ujala varhaníka Pavla Díblíka, tj. pozvala ho na oběd, převezla ho 

na Knířov a poté na bus/vlak do Holic. Děkujeme. 

 Pá 10.9., 17:00, Husův sbor: vernisáž výstavy Víra, naděje, láska, od 18:00 koncert Muziga 

 V třídílné pokladničce můžete přispět na tyto charitativní projekty, mezi které bude sbírka rozdělena: 1. Misijní 
fond solidarity Korona v rámci Papežských misijních děl, 2. Pomoc obyvatelům Bejrútu. 

 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  

 So 12.9., Sbor ČCH: Benefiční zahradní zábava – program ve vitríně 

 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: 23.8. 5.296 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mt 16,21-27 Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho 
trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a 

začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z 
očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo 
chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, 
kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? 
Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí 
každému podle jeho jednání.“ 
 

PRŮVODCE INTERIÉREM KOSTELA SV. VAVŘINCE:  
KAPLE SV. JANA KŘTITELE (FABRICIOVSKÁ) 
Kaple byla přistavěna k nejzápadnějšímu poli severní věži zřejmě v 1. čtvrtině 16. století. Je sklenuta 
obkročnou klenbou, jejíž subtilní žebra se sbíhají na drobné konzolky. Do severní stěny kaple byl při 

regotizaci zazděn jeden z náhrobků nalezených při přestavbě západního průčelí. Pískovcový náhrobní má v dolní 
části již nečitelný znak a v horní části je nápis: LETA OD NA . ROZENII . SYNA BOZIEHO . M. D. XVII, který 
pokračuje po obvodu VROZEN (….). STRZEDV . PRZED .  BOZIEM WZKRZISIENIM . VMRZEL . PROSTE . ZA 

GEHO . DVSSY PANA BOHA.  

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) 

 

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


Vedle tohoto náhrobku vidíme nápis vypočítávající církevní svátosti, organicky zapojený do secesní ornamentální 
výzdoby provedené podle návrhu K. V. Maška. U západní stěny kaple stojí dřevěný pseudogotický oltář v podobě 
fiály, vyrobený podle návrhu J. Mockera na náklady Z. Šemberové, pro pozdně gotickou sochu P. Marie Mýtské, 

která je v něm umístěna (nyní zapůjčena na výstavu ve Chrudimi). U protější stěny stojí další pseudogotický oltář, 

tentokrát však mramorový od neznámého tvůrce. Nyní jsou zde umístěny sochy učitelů církve sv. Augustina a sv. 
Jeronýma, které byly původně na průčelí kostela Nejsvětější Trojice. 
 

JIŽNÍ BOČNÍ LOĎ 

Zdivo jižní stěny této lodi, které souvisí stavebně s jižní věží, patří k nejstarším částem kostela a pochází 
pravděpodobně z přelomu 13. a 14. století. Toto zdivo bylo později začleněno do stavby nového trojlodí. Dnešní 
podoba této lodi pochází z přestavby po požáru roku 1461. Při regotizaci kostela byla loď nově zaklenuta (původní 
klenba však byla velmi podobná) a došlo k výměně kružeb v oknech. Vitráže těchto oken s náměty světců 
pravděpodobně navrhl F. Schmoranz. Podle jeho návrhu byl také vytvořen sochařem V. Žďárským mramorový 
pseudogotický oltář P. Marie u východní stěny lodi. 
Na protější západní stěně vidíme výjev zobrazující významné osobnosti podílející se na novodobé rekonstrukci 
a významné rodáky, zleva architekta F. Schmoranze, spisovatele A. V. Šemberu, purkmistra J. B. Tůmu, profesora 
V. Votrubce, stavitele J. Mockera a ministerského radu H. Jirečka.  
Pod touto malbou stejně jako v severní lodi stojí zpovědnice vyrobená podle Maškova návrhu. Ten navrhl také 
dřevěnou předsíň u vchodu do této lodi. Kamenná kropenka, stejná jako v severní lodi, pochází z roku 1886.  

U jižní stěny této lodi stojí oltář zasvěcený sv. Josefovi ze 40. let 20. století, který k uctění památky svého manžela 
věnovala E. Čermáková. Pokračování příště.  
(Převzato z knihy Kristiny Kaplanové a Štěpána Váchy „Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě“.) 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: CESTA K ODPUŠTĚNÍ 

Máte zkušenosti s vnitřním uzdravením člověka? Vnímám, že je nutné odpustit lidem, kteří mě zranili. 

Už jsem se o to pokusila mockrát, ale ta nenávist k těm lidem je pořád ve mně. Spíš pocit nenávisti, 
nechuť se s nimi vidět. Jsou to ale moji blízcí, tak se jim nemůžu vyhýbat do smrti. Prosím o Vaši radu ohledně 
cesty k odpuštění. Vůbec to není lehké a já nevím, jak na to. 
Vždycky věřte, že odpuštění je možné Máte pravdu, otázka odpuštění není snadná. Je o to težší, když jde o blízké 
lidi. Snažíte se odpustit, ale máte pocit, že to nejde. Mnoho lidí udělalo podobnou zkušenost. Odpuštění je totiž 
milost, kterou nelze získat vlastním úsilím. Přece je však něco, co otevírá bránu odpuštění, a to je touha. Vaše touha 
již otevřela bránu Bohu, On Vám chce milost odpuštění dát a pokud budete dostatečně trpělivá, tak jí dosáhnete. 
Vždycky věřte, že odpuštění je možné. Pokud toužíte odpustit, cesta je vždycky otevřená, a to i v případě, když se 
má odpustit velmi těžká věc. To je víra, které je třeba se držet. Důležitá je také práce na sobě, která nám pomáhá 
odpustit. Je dobré pokusit se chápat druhou stranu, její důvody a pohled. Velmi důležité je o tom s někým hovořit. 
Bylo by velmi dobré, aby Vás někdo duchovně doprovázel. Pokud jste věřící, při doprovázení to pomůže, pokud ne, 
nevadí to, určitě budou lidé, kteří si s Vámi rádi budou povídat ... Velmi ráda bych Vám také doporučila duchovní 
cvičení zaměřená na "vnitřní uzdravení" s názvem "Anamnéza", která pořádá klášter v Tuchoměřicích u Prahy - 

www.chemin-neuf.cz. Taková cvičení Vám mohou velmi pomoci. 
 

ŽENY A MUŽI - ROVNOPRÁVNOST V CÍRKVI 

Ráda bych se zeptala na otázku týkající oficiálních modliteb v církvi. Existuje rovnoprávnost muži - ženy nebo se 
v církvi modlí jen muži? Proč jsou v mnoha mešních obřadech a modlitbách uváděni jen muži? A vyskytuje se to 
i v dalších modlitbách, např. v modlitbě Zdrávas královno jsou slova „… vyhnaní synové Evy…“. Tuším, že pro 
církev není žena o nic méně než muž, ale budu ráda, když mi k tomu něco napíšete. Předem děkuji za vaši odpověď.  
Pozůstatek k z minulosti - nešlo o nerovnoprávnost, ale o odlišné role 

Otázka, kterou zmiňujete, působí opravdu často problémy. Chceme-li jí porozumět, musíme se ohlédnout, jak se k 
nám většina modliteb dostala. Pocházejí často již ze starověku a byly přeneseny do jiných kultur a jiných jazyků. 
Ve starověku nebyla rovnoprávnost vnímána tak, jak dnes. Žena nebyla míň než muž, ale oba měli mnohem odlišnější 
role ve společnosti, než je tomu dnes. A projevilo se to i v oficiálních modlitbách. Ovšem modlitba Zdrávas královno 
je v tom trochu nevinně. Její originál je latinský a latina má pro syny a dcery stejné slovo, rozlišené jen koncovkou. 
Je to podobné, jako přítel a přítelkyně v češtině. A stejně jako v češtině výraz "přátelé" zahrnuje i přítelkyně, i v této 
modlitbě tedy původně nebyly ženy diskriminovány. Zvláštní pozornost si ale v této souvislosti zaslouží tzv. Mariina 
modlitba "Velebí má duše Hospodina" (Magnificat), která je vlastně modlitbou ženy, a kdyby se v ní vyskytovalo 
nějaké rodové rozlišení, byla by v ženském rodě. (Převzato z webu www.vira.cz) 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ Z OKOLNÍCH KOSTELŮ…  
Otázka: Víte, v kterém z našich kostelů se nachází tato křížová cesta? 
 

Otázka z 23.8.2020: Ve kterém kostele najdete tuto sochu? Koho znázorňuje? 

Jedná se o kopii sochy sv. Augustina, učitele církve, umístěnou na průčelí kostela 
Nejsvětější Trojice ve Vysokém Mýtě. Originál této sochy se nachází v kostele sv. 

Vavřince v tzv. Fabriciovské kapli. 
 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto 

facebook Farnost Vysoké Mýto Připravujeme se na příští neděli (6.9.2020) 23. neděle v mezidobí: 1. čtení: Ez 

33,7-9; 2. čtení: Řím 13,8-10; Evangelium Mt 18,15-20 

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

