
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 20. do 27. září 2020 

 
 
 
 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 21. ZÁŘÍ 2020 – SVÁTEK SVATÉHO MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY 

 18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
ÚTERÝ 22. ZÁŘÍ 2020 – ÚTERÝ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 23. ZÁŘÍ 2020 – PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE 

18:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA LUDMILU KOROUSOVU, SESTRU ANNU, 

JEJICH MANŽELE, CELÉ RODY A DUŠE V OČISTCI  

ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ 2020 – ČTVRTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

PÁTEK 25. ZÁŘÍ 2020 – PÁTEK 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

SOBOTA 26. ZÁŘÍ 2020 – SOBOTA 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

NEDĚLE 27. ZÁŘÍ 2020 – 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

                ZA RODINU STRAKULOVU, KUMORE+KOVU, BOROVSKÝCH, ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Ne 20.9., 16.00-19.00, fara -  kurz Up2Me  

 Po 21.9., 13:30, fara: náboženství ve VM, přihlášku najdete na webu farnosti či v kostele na stolku 

 Čt 24.9., 18:30, fara: setkání Vesmírné mládeže 

 Pá 25.9., 12:30: náboženství na Knířově, 13:30: náboženství na Vraclavi 
 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 

 Pá 2.10., 19:00-20:00, chrám sv. Vavřince: Nikodémova noc 

 So 3.10., 9:00, fara ve VM: setkání táborových vedoucích 

 St 7.10., 18:40, fara ve VM: setkání nad liturgií následující neděle 

 Pá 9.10., 19:00, ZUŠ: Přednáška Terezy Rumlerové na téma: Tradiční amazonská medicína a život v pralese. 

Přednáška se koná za účelem podpory dívek z domorodých komunit. 
 So 24.10., 19.00, chrám sv. Vavřince: koncert svatoignácké scholy Rytmig 

 

EVANGELIUM: Mt 20,1-16a Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné 
hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na 
vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: `Jděte i vy na (mou) vinici a 
dám vám, co bude spravedlivé.' A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel 
kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: `Co tu celý den nečinně stojíte?' Odpověděli mu: `Nikdo nás 
nenajal.' Řekl jim: `Jděte i vy na (mou) vinici!' Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: `Zavolej dělníky a 
vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.' Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. 
Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: `Tady ti 
poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.' On však jednomu 

z nich odpověděl: `Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle 
poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?'“ 
 

PRŮVODCE INTERIÉREM KOSTELA SV. VAVŘINCE:  
OBRAZ NANEBEVZETÍ PANNY MARIE OD PETRA BRANDLA 

V roce 1878 vysokomýtská obec zakoupila pro děkanský chrám sv. Vavřince, spolu s některými dalšími 
obrazy, hlavní oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie z odsvěceného klášterního kostela cisterciáků v Sedlci. Tento 

klášter byl zrušen v roce 1783 a pro jeho velké dluhy musela být část chrámového mobiliáře rozprodána ve veřejné 
dražbě. 
Oltář představuje typickou barokní oltářní architekturu edikulového typu, se sloupy po stranách a volně představenou 
oltářní mensou. Podle signatury pozlacovače „JOSEPHUS VEJMAN 1734“, objevené při restauraci oltáře na začátku 
20. století, byla jeho architektura dokončena až několik let po namalování obrazu. 

NEDĚLE 20. ZÁŘÍ 2020 – 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

     09:00 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – křest Tamie Fait 
ZA JIDNŘICHA ŠPLÍCHALA, RODIČE Z OBOU STRAN, MARII 

FOJTÍKOVOU A DUŠE V OČISTCI  

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

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

 



Oltářní obraz, namalovaný Petrem Brandlem v roce 1728 představuje Nanebevzetí Panny Marie, tedy zázrak, 
který se odehrál tři dny po její smrti, kdy byla jako neposkvrněná panna a rodička Boží přijata s tělem i duší do nebe. 
V horní části plátna je vidět P. Marii nadnášenou anděly s girlandami růží. Ty jsou tradičně spojovány s P. Marií jako 
symbol její čistoty (P. Marie bývá vzývána jako „růže bez trnů“, tedy bez poskvrny). Pokračování příště. 
(Převzato z knihy Kristiny Kaplanové a Štěpána Váchy „Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě“.) 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: TOUŽÍM PO KŘTU, ALE MÁM STRACH, ŽE PŘIJDU O 
SVÉ BLÍZKÉ 

Dobrý den. Je to už docela dost dlouho, co věřím v Boha. Prakticky od dětství, ale pořádně jsem začala 
až teď v dospělosti. Zatím je to formou samo poznávaní. Čtu Bibli, modlím se, pořád s Ním rozmlouvám. Na vašich 
stránkách jsem teď prakticky každý den. Boha cítím a vím, že tam nahoře o mě vědí taky:) Obzvlášť, když mě k 
sobě zavolal sám. Úplně překvapujícím způsobem:) 
Velkým problémem je pro mě křest. Moc po něm toužím, ale nemůžu, kvůli mé rodině. Oni jsou nevěřící. Ale co 
mě trápí nejvíc, je MOJE holčička. MOJE dcera. Začala jsem věřit, když ona je už bohužel v telecím věku. V Boha 
nevěří a těžko říct, zda ho v životě najde. Přítel (otec dítěte) je nevěřící. Vysmívá se mi, a hlavně mi zakazuje se s 
holkou o něčem takovém vůbec bavit. Nejsem nutící typ. To ani nejde k tomuhle někoho nutit. 
Poslední dobou myslím pořád na to, že jednou budu třeba po smrti úplně jinde než oni. Je to vážně tak? Jsou věřící 
lidé jinde než nevěřící? Možná to bude znít bláznivě, ale začínám z toho být špatná i psychicky. Boha MILUJI, ale 
MILUJI taky MOJE dítě a rodiče, sourozence… Nemůžu u Něj být šťastná, když nebudu mít i je u sebe. Možnost 
je aspoň vídat. A tak se ptám? Má cenu se nechat křtít? Pochopí Bůh, proč jsem to neudělala? Má cenu teda 
vlastně věřit, když vůbec takto přemýšlím? Nebo jsem možná zralá k chocholouškovi. :-) Děkuji za odpověď. 
Zoufalá M. 
 

Žádné „tlačení na pilu“, jen poctivý život s Kristem, abyste byla nenápadnou solí a světlem pro své milované 

Dobrý den, M. 
zdá se, že Vás Pán opravdu dost naléhavě volá. A máte pravdu: křest je naprosto zásadní krok, protože teprve ten nás 
naroubuje na kmen „stromu života“, na Krista. Od té chvíle v nás začne proudit míza Božího života, neboli milost, a 
my začneme rozkvétat a nést plody, o kterých se nám ani nesnilo, protože nepocházejí z lidské síly. Stáváme se částí 
Kristova těla a Bůh Otec se k nám sklání stejně jako ke svému milovanému Synu. Do té doby, než přijmeme křest, 
je naše modlitba jenom vzdálené pokukování a chození kolem plotu Božího království. Křest je brána, kudy do něj 
vcházíme. 

A Vaše obavy ohledně vzdálení se od dcery a celé rodiny? Pravděpodobně je to přesně naopak. Právě Vy máte být 
možná to první semínko Božího života ve Vaší rodině. Máte být ta, která se za všechny bude modlit, aby i je mohl 
Pán nakonec přivést do nebe. Milost se šíří lavinovitě, ale někde to začít musí. Samozřejmě není jisté, že všichni na 
jeho volání odpoví, že budou tak vnímaví a tvární jako Vy. Ale stejně není na vybranou, neexistuje jiná možnost, jak 
s nimi navěky zůstat v láskyplném spojení, než vstoupit s nimi do Božího království. Smrt nás všechny rozdělí – a 

jen ti, kdo budou spojeni se vzkříšeným Kristem, zůstanou spojeni i se sebou navzájem. Existují totiž jen dvě varianty 
věčnosti: nebe a peklo (očistec je jen předsíň nebe). V nebi budou všichni v lásce spojeni, zatímco v pekle budou 
všichni v nenávisti odděleni jak od Boha, tak od sebe navzájem. Neexistuje nic takového jako věčná veselá párty bez 
Boha. 

Když Vás tedy Bůh volá, nejspíš chce posvětit a přitáhnout i ty, kteří k Vám patří. Může jim trvat léta, než to pochopí, 
můžou se obrátit až na konci života nebo až v momentě smrti, ale bude to vyžadovat mnoho Vašich modliteb, velkou 
pokoru a ještě větší trpělivost. Žádné „tlačení na pilu“, jen poctivý život s Kristem, abyste byla nenápadnou solí a 

světlem pro svou rodinu. Je to velké dobrodružství, a o překvapení nebývá nouze… Uvidíte, že s rozvíjející se vírou 
se najednou i Váš pohled změní. Obavy, které Vás teď straší, se rozptýlí, uvidíte to jinak a veseleji. Ale také naopak 
– věci, které teď vůbec nepovažujete za problém, se problémem stanou. Počítejte s tím, že křest přinese do Vašeho 
života zásadní změny. 
V každém případě jděte do toho! Někdy člověk vidí jen tak na krok před sebe. Ale když ten krok udělá, zase vidí o 
metr dál. Nemá cenu stát a s obavami si představovat, co nás na cestě čeká. Stejně to nevymyslíme, všechno bude 
nakonec jinak – a mnohem krásnější! Vyprošuji Vám odvahu udělat krok do neznáma a statečnost při snášení obtíží. 
(Převzato z webu www.vira.cz)  

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ Z OKOLNÍCH KOSTELŮ…  
Otázka: V jakém z našich kostelů najdete tuto vitráž? Koho 
znázorňuje?  
 

Otázka z 13.9.2020: Kde najdete tento kříž? Tento kříž se 
nachází na poutní cestě z Vysokého Mýta do Knířova. 
 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto 

facebook Farnost Vysoké Mýto 

Připravujeme se na příští neděli (20.9.2020) 26. neděle v mezidobí: 1. čtení: Ez 

18,25-28; 2. čtení: Flp 2,1-11; Evangelium Mt 21,28-32 

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

