
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 6. do 13. září 2020 

 
 
 
 
 
 

PONDĚLÍ 7. ZÁŘÍ 2020 – PONDĚLÍ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ÚTERÝ 8. ZÁŘÍ 2020 – SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE 

STŘEDA 9. ZÁŘÍ 2020 – STŘEDA 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ČTVRTEK 10. ZÁŘÍ 2020 – ČTVRTEK 23. TÝDNE V MEZIDÉBÍ  

PÁTEK 11. ZÁŘÍ 2020 – PÁTEK 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

                                  ZA ANNU HAJDOVOU, TEN ROD A DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 12. ZÁŘÍ 2020 – SOBOTA 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

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) 
 

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). 

Kontaktní osobou na faře bude Lukáš Žampach (tel. 776 391 600). 

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

 So 12.9.-ne 13.9.: Dny evropského kulturního dědictví – rozpis služeb najdete uprostřed kostela 

 So 12.9., Sbor ČCH: Benefiční zahradní zábava 

 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 

 Nedělní sbírky ve VM: 30.8. 5.260 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mt 18,15-20 Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi 
čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby 
`každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků'. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však 
neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude 
svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na 
zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo 

tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ 

 

PRŮVODCE INTERIÉREM KOSTELA SV. VAVŘINCE: HLAVNÍ LOĎ 

Stejně jako obě boční lodi pochází pravděpodobně z větší části až z přestavby po požáru roku 1461. 
Původní gotická klenba se zřítila při požáru roku 1774. Dnešní křížová klenba pochází z období 

regotizace. Její žebra se sbíhají do svazkových přípor na pilířích, které jsou přerušeny původními baldachýny a 
konzolami pod nimi. 

Okna hlavní lodi dostala při regotizaci nové kružby a vitráže. Ty byly navrženy K. V. Maškem, který je také autorem 
maleb na stěnách zobrazujících skupiny adorujících andělů. Rokokové dubové lavice v této lodi byly vyrobeny po 
požáru roku 1774, na konci 19. století byly pouze opraveny a do regotizovaného kostela vráceny.  
Na rozhraní presbytáře a hlavní lodi stojí pseudogotická kazatelna vyrobená na náklady První záložny ve Vysokém 
Mýtě v místní truhlářské dílně F. Ossendorfa podle modelu blíže neurčené kazatelny z Německa. Reliéfní poprsí 
apoštolů i dřevěné sošky světců jsou dílem žáků dřevařské školy v Chrudimi.  

Na jižní straně triumfálního oblouku je zavěšen dřevěný barokní krucifix. 

Pod ním stojí cínová pozdně gotická křtitelnice vyrobená roku 1499 Ondřejem Ptáčkem z Kutné Hory. 
Pokračování příště. (Převzato z knihy Kristiny Kaplanové a Štěpána Váchy „Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě“.) 

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) 

 



OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: CO JE DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ? 

Dobrý den, co si mám představit pod pojmem duchovní doprovázení? 

Je tu někdo, kdo zná cestu díky své vlastní zkušenosti 
Duchovní doprovázení můžeme srovnat s vedením v horách nebo v cizí zemi: je tu někdo, kdo zná cestu díky své 
vlastní zkušenosti. Kdo se na ni vydává poprvé, tomu je nabídnuta pomoc. Duchovní doprovázení (nebo také vedení, 
jak se dřív říkalo) umožňuje lépe se na cestě orientovat a pomáhá dostat se bezpečně dál. 
Způsoby a specifika doprovázení  - Doprovázení se může dít různými způsoby, ať už jsou to přímé osobní 
rozhovory, nebo subtilnější formy, jako je četba, přednášky a jiné. Autor, kterého nemusíme znát osobně, k nám tak 
promlouvá v konkrétní situaci současného úseku naší cesty. A pak existuje dlouhodobé doprovázení učitelem nebo 
mistrem. I toto doprovázení může mít různou podobu. V kontemplaci probíhá obvykle během kurzu, který je 
intenzivní a kde vnitřní proces dosahuje větší hloubky. Zde je potom doprovázení důležité a mnohdy i nutné. Jindy 

jsou zase fáze, kdy žijeme svůj každodenní život a kdy kontakt není tak nutný. I tehdy je dobré ale vědět, že 
kdybychom potřebovali pomoc nebo radu, je tu někdo, na koho je možné se obrátit. Už samo toto vědomí mnoha 
lidem pomáhá. Jdou svou vlastní cestou s větším klidem a důvěrou. Zůstává tu vnitřní spojení mezi doprovázeným a 
doprovázejícím, které je možné si v nejrůznějších situacích uvědomit a najít v něm podporu a pomoc. Smyslem 

doprovázení je tedy pomoc, a nikoliv vytváření závislosti nebo přebírání odpovědnosti za druhého. Musí být zřetelné, 
že ten, kdo doprovází, jde svou cestou upřímně a využívá k tomu všech svých sil. Duchovní život, ke kterému vede, 
se v něm má zrcadlit tak, aby to pro doprovázeného bylo vnímatelné. Doprovázený rozhoduje, zda je schopen dostat 
se z temných situací svého života sám, nebo jestli potřebuje pomoc. Je to podobné jako s lékařem. Neběháme za ním 
s každou maličkostí, ale zároveň je důležité, abychom k němu mohli jít, když bude třeba. Rozhovor s doprovázejícím 
je důležitý, když si sami nevíme rady nebo jsme velmi nejistí. K takovým situacím patří krizové situace, které jsou 
spojeny se silnými emocemi, nebo důležité a dosud nezpracované zážitky z minulosti. 
Někdy jde jen o upozornění nebo povzbuzení - Pomoc zvnějšku může být důležitá tehdy, kdy je třeba vyjasnit 
situaci, povzbudit nebo upozornit na něco, co doprovázený nevidí. Někdy pomůže jen upozornění, že se jedná o 
pozitivní proces. Důležité může být i vědomí, že je tady někdo, kdo na mě myslí, je ochoten mi naslouchat a 
podporuje mě a že nejsem se svým problémem sám. Respekt doprovázeného vůči doprovázejícímu a jeho pokynům 
nikoho nezbavuje poslední odpovědnosti za vlastní duchovní cestu. Když nám doprovázející něco řekne, je důležité, 
abychom si to vzali k srdci. Zároveň máme také schopnost vlastního úsudku a vlastní svědomí. 
Osobnost doprovázejícího - Samozřejmě je nutná určitá morální vyspělost doprovázejícího. Každý doprovázející 
se má snažit žít, co učí. Nemusí to ale znamenat, že už má hotovo a že je ve všem dokonalý. Každý člověk má 
možnost změnit se k lepšímu. Dějiny lidstva jsou plné takových příkladů. Jakub ve Starém zákoně byl maminčin 
mazlíček, oklamal otce a připravil bratra o dědictví, a Bůh mu přesto předal dědictví. Petr po několika letech 
učednictví lhal a zapřel svého mistra. O pár dnů později mu bylo řečeno: „Jsi skála a na té skále postavím svou 
církev.“ Nikdo není pro druhé vzorem ve všem, po celý život a ve všech situacích, nýbrž jen v určitých dobách nebo 
okamžicích. Je důležité, aby ten, kdo vede druhé, na sobě dál pracoval. Se svolením zpracováno podle knihy Jan 
Šedivý, To opravdové zůstává, kterou vydalo nakladatelství Cesta. 
 

PROČ CHODIT DO KOSTELA? 

Dobrý den, potřebuji poradit, jak své nevěřící kolegyni sdělit, proč je tak důležité chodit do kostela. Děkuji. 
Potřebujeme dobít baterky - Na začátek bych podotkla, že může být zajímavé i pro Vás zeptat se sama sebe: "Proč 
vlastně do kostela chodím? Co je můj hlavní důvod?“ Může Vám z toho vyjít celá řada zajímavých, možná 
nečekaných důvodů, které nutně nemusí být poutavé pro druhé, ale důležité zjištění či zpětná vazba o Vaší víře pro 
Vás samotnou. Pominu přikázání o svěcení neděle či nedělní připomínku Kristova vzkříšení – to vše samozřejmě 
slavíme, nejsem si však jistá, zda by to bylo úplně jednoduché na vysvětlení z naší strany a zda by to hledající 
pochopili „na první dobrou“. Dovolím si naše nedělní chození do kostela přirovnat k daleko přízemnější věci – prostě 
potřebujeme dobít baterky. Jako každý jiný člověk jsme po celém týdnu unavení a potřebujeme si nejen „odpočinout“, 
ale i „spočinout“. Potřebujeme znovu slyšet o tom, že Bůh nás miluje, protože to možná v našem každodenním životě 
tak často neslyšíme. A potřebujeme vidět jinou perspektivu pro naše životy, perspektivu radostnou a věčnou. V 
neposlední řadě se také setkáváme se společenstvím našich bratří a sester, přátel, abychom se navzájem povzbudili 
pro naši každodennost, kde se možná právě setkáváme s hledajícími uprostřed světa, který Boží lásku nezná. 
Nechci nijak snižovat význam liturgie, ani svátostí, jsou pro nás jistě důležité. Zároveň jsou však tajemstvím, které 
pro hledající při rozhovoru mohou být trochu matoucí a nepochopitelné. Při prvním rozhovoru bych se tedy snažila 
hovořit co možná nejsrozumitelněji. Časem si třeba i naši hledající přátelé najdou cestu k liturgii a svátostem. 

(Převzato z webu www.vira.cz)  
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ Z OKOLNÍCH KOSTELŮ…  
Otázka: Kde najdete tyto sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého a co se 
skrývá pod základem, na kterém stojí? 
 

Otázka z 30.8.2020: Víte, v kterém z našich kostelů se nachází tato křížová 
cesta? Jedná se o 4. zastavení křížové cesty, kde Pán Ježíš potkává svou Matku. 

Tuto křížovou cestu najdete v kostele sv. Martina v Zámrsku. 
https://farnostvmyto.cz/ tel. 465 420 983, rkfvmyto@tiscali.cz   

www.instagram.com/katolik.vmyto 

facebook Farnost Vysoké Mýto 
Připravujeme se na příští neděli (13.9.2020) 24. neděle v mezidobí: 1. čtení: 
Sir 27,33-28,9; 2. čtení: Řím 14,7-9; Evangelium Mt 18,21-35 

http://www.vira.cz/
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