
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 9. do 16. srpna 2020 

 
 
 
 
 

 
PONDĚLÍ 10. SRPNA 2020 – SVÁTEK SV. VAVŘINCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA 

 17:00 – mše sv. v Penzionu (PPM)   

ÚTERÝ 11. SRPNA 2020 – PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
STŘEDA 12. SRPNA 2020 – STŘEDA 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ČTVRTEK 13. SRPNA 2020 – ČTVRTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
PÁTEK 14. SRPNA 2020 – PAMÁTKA SV. MAXMILIÁNA MARIA KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA 

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

SOBOTA 15. SRPNA 2020 – SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

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

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

                                  ZA MARII ANTLOVOU, RODIČE Z OBOU STRAN, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI 

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) 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Během měsíce srpna bude kostel sv. Vavřince otevřený každou středu, pátek a sobotu od 10.00 do 12.00. 
 V neděli 16.8. proběhne při mši sv. sbírka na kněžský seminář. 

 Nabízíme k prodeji křížovkářský magazín Šalamounky (25 Kč), kalendář Jak se staví kostel 2021 na podporu 

stavby kostela v Brně-Lesné (60 Kč) a dále diecézní kalendář Století arcibiskupa Karla Otčenáška (70 Kč). 

 So 15.8. a ne 16.8., Hora Matky Boží u Králík: Poutní slavnost. V sobotu mše sv. v 10.00 a 17.00, v neděli 
v 10.00 a v 15.00. V neděli po ranní mši sv. bude slavnostně požehnána nová prodejna v klášteře a restaurace sv. 
Josefa v Poutním domě 

 Ne 16.8., 17.00, Sezemice, kostel Nejsvětější Trojice: poutní koncert písničkáře Pavla Helana 

 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  

 Nedělní sbírky ve VM: 2.8. 5.302 Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mt 14,22-33 Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli 
před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. 
Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K 
ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to 
přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Petr mu 

odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel 
po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš 
hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, 
kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží Syn.“ 

 

PRŮVODCE INTERIÉREM KOSTELA SV. VAVŘINCE: MEZIVĚŽNÍ PROSTOR 

Vstoupíme-li do kostela západním portálem, ocitneme se nejprve v dřevěné předsíni vybudované při 
regotizaci v 19. století jako větrolap. Tato předsíň, stejně předsíně nacházející se u severního a jižního 
vchodu do kostela, byly navrženy pražským secesním malířem K. V. Maškem.  

Z předsíně vstoupíme do prostoru pod kůrem. Tato západní mezivěžní část byla přestavěna na sklonku 19. století, 
její architektura zcela odpovídá pseudogotickému slohu.  

NEDĚLE 9. SRPNA 2020 – 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

                     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


Na stěnách zde vidíme čtyři postavy evangelistů navržené též K. V. Maškem – na severní (od vchodu levé) straně 
vpravo nad portálem je sv. Jan, vlevo sv. Lukáš, na jižní (od vchodu pravé) vpravo nad portálem sv. Marek, vlevo 
sv. Matouš. Na severní straně jsou malby doplněny texty o rekonstrukci kostela a jeho opětovném vysvěcení.  
Dveřmi na severní straně se vstupuje do místnosti v přízemí severní věže, která byla po regotizaci upravena na kapli 

Božího hrobu. 

Po stranách vstupního portálu jsou zazděny tři náhrobky nalezené při regotizační přestavbě. Na levé straně je 
kruhový náhrobník Jindřicha z Jezera a Doroty z Konice ze 16. století původně zasazený v kapli sv. Jana. Pod ním 
se nachází obdélný náhrobník z konce 14. století se znakem pod slepou gotickou kružbou. Na pravé straně portálu je 
zazděn další obdélníkový náhrobník, tentokrát renesanční, datovaný do roku 1567 s nápisem po obvodu a v horní 
části a se znakem v jeho dolní části. 
V protější jižní straně je prolomen vchod do přízemí jižní věže, odkud vede schodiště na kůr. Pokračování příště. 
(Převzato z knihy Kristiny Kaplanové a Štěpána Váchy „Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě“.) 
 

RESTAUROVÁNÍ OBRAZU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE OD PETRA 
BRANDLA SE BLÍŽÍ K ZÁVĚRU 

Od loňského roku probíhá restaurování obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra 

Brandla (1728). 

Nyní restaurování obrazu vstupuje do poslední fáze, dokončen bude v průběhu 
října. Plánované vystavení obrazu v Národní galerii v Praze vzápětí po 
restaurování se nakonec neuskuteční, takže se obraz do konce roku vrátí zpět do 
Vysokého Mýta. Kvůli záměru restaurovat nástěnné malby v prostoru presbytáře 
nad obrazem je zvažováno jeho provizorní umístění. 
Nyní je obraz již vytmelen a napnut na truhlářsky vyspravený rám. Retušování 
obrazu probíhá v horizontální poloze v celé ploše obrazu. Typ retuše je volen podle 
originálního okolí za účelem scelení se s ním. Obraz ještě čeká závěrečné lakování. 
Po vyčištění obrazu vynikly autorské pentimenti (tj. změny záměru umělce během 
práce na obraze) po celé ploše obrazu. Zřetelné jsou hlavy postav, ruce nebo 

drapérie původního rozvržení, tj. část kompozice byla umělcem posunuta během 
malování obrazu směrem dolů.  

Po přiblížení je vidět posunutí 
kompozice andělů směrem dolů. 
 

Více fotografií z restaurování najdete na webu farnosti. 
 

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

Otázka z 2.8.2020: Kde najdete tento ikonostas? 

Nachází v kostele Všech svatých v Dobříkově. 
Jedná se o původně řeckokatolický kostel, který se 

nacházel na Podkarpatské Rusi ve Velké Kopani. 
V roce 1857 byl za 255 zlatých přenesen do 
Cholmovce a v roce 1930 jej za 16 000 Kč zakoupil 
Václav Klofáč, který jej odtud nechal převést do 

Dobříkova. Po opravě byl otevřen v roce 1931 a od té doby slouží Církvi československé husitské. 
 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto 

facebook Farnost Vysoké Mýto 
Připravujeme se na příští neděli (16.8.2020) 20. neděle v mezidobí: 1. čtení: Iz 

56,1.6-7; 2. čtení Řím 11,13-15.29-32; Evangelium Mt 15,21-28 

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

