
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 27. září do 4. října 2020 

 
 
 
 
 
 

 
 

PONDĚLÍ 28. ZÁŘÍ 2020 – SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, NAŠEHO HLAVNÍHO PATRONA 

 09:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
ÚTERÝ 29. ZÁŘÍ 2020 – SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ 

STŘEDA 30. ZÁŘÍ 2020 – PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE 

17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PJK)  

ČTVRTEK 1. ŘÍJNA 2020 – PAMÁTKA SV. TEREZIE OD DÍTĚTE JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE  

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

PÁTEK 2. ŘÍJNA 2020 – PAMÁTKA SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH 

 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

 19:00-20:00 – Nikodémova noc 

SOBOTA 3. ŘÍJNA 2020 – SOBOTA 26. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

NEDĚLE 4. ŘÍJNA 2020 – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 08:25 – modlitba růžence 

 09:00 – 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 ) 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Vyzvedněte si prosím u paní Boženy Mlejnkové desátky živého růžence na příští tři měsíce. Desátky a zamyšlení 
najdete i na webu farnosti. Máme k dispozici i „volné desátky“, zájemci, ohlaste se u Radky Blajdové.  

 Výuka náboženství: (28.9. výuka odpadá – státní svátek) 
VM:  Pondělí 13:30-14:15   1.-4. třída   vyučující: Mgr. Pavel Mistr                         

Pondělí 14:15-15:00   5.-7. třída, 15:15-16:00   7.-8. třída   vyučující: Mgr. Radka Blajdová 

    Knířov: Pátek 12:30 – 13:15                        vyučující: Mgr. Pavel Mistr 
    Vraclav: Pátek 13:30 – 14:15                        vyučující: Mgr. Pavel Mistr 

 St 30.9., 16:30-17:25, chrám sv. Vavřince: možnost svátosti smíření, zpovídat bude P. Jan Kunert 

 Pá 2.10., 19:00-20:00, chrám sv. Vavřince: Nikodémova noc, zpovídat bude P. Pavel Mistr. Nejsvětější Svátost 
bude vystavena již po skončení mše sv. v 18:20. 

 Ne 4.10., 16.00-18.00, fara -  kurz Up2Me  

 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 

 

NABÍDKY PRO DUCHOVNÍ ROZVOJ: 
 Aktualizované vydání brožury Katolická církve v ČR si můžete stáhnout na webu farnosti. 
 Čt 1.10., 8:45-16:00 Hradec Králové: XV. diecézní setkání seniorů, téma: Stáří jako inspirace k aktivitě, seniory 

pozdraví i apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo, podrobnosti ve vitrínce, přihlášky do 29.9. na tel. 
495 063 661, info: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5842-xv.-diecezni-setkani-senioru.html  

 1.-4.10., Koclířov: Výroční konference WAF ČR, program na: http://www.cm-fatima.cz/ 

 St 7.10., Hradec Králové, první setkání Společné přípravy na život v manželství 
info: http://www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu  

 Olomouc, Kurz duchovního doprovázení, info: http://doprovazeni.cz/  

 6.-8.11., Brno: Duchovní obnova pro dívky a svobodné ženy od 15-37 let 

info: https://www.hledampovolani.cz/_d/201106_DO_D_Brno.pdf  
 

EVANGELIUM: Mt 21,28-32 Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl 
dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: ‘Synu, jdi dnes pracovat na vinici.’ On odpověděl: ‘Mně se nechce,’ ale 
potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ‘Ano, pane,’ ale nešel. Který z těch 
dvou vykonal otcovu vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky 
vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci 
však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.“ 

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,  

KUMOREKOVU, BOROVSKÝCH, ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ 

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

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

 

http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5842-xv.-diecezni-setkani-senioru.html
http://www.cm-fatima.cz/
http://www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu
http://doprovazeni.cz/
https://www.hledampovolani.cz/_d/201106_DO_D_Brno.pdf


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

Ve spodní části obrazu vidíme skupinu apoštolů, z nichž napravo rozeznáváme mladistvý zjev apoštola 
Jana s perem v ruce, jehož tvář – po srovnání s jinými Brandlovými obrazy – můžeme považovat za umělcův 
autoportrét. To potvrzuje i Janova bosá noha, stojící na stupni schodiště, na kterém je iluzivně vytesán umělcův 
autogram „PETRUS BRANDL PINXIT: ANNO 1728“.  
Zasvěcení klášterních kostelů Nanebevzetí Panny Marie bylo u cisterciáckého řádu téměř výhradní, samotná slavnost 
Nanebevzetí byla pak hlavním svátkem řádu. Přesto se někdy k patrociniu klášterních kostelů přiřazovali ještě další 
světci, jako tomu bylo v případě Sedlce, kde spolupatronem konventního kostela byl sv. Jan Křtitel. S jeho 

plastickým vyobrazením se setkáváme ve štítovém nástavci oltáře, a teprve až nad ním, zcela nahoře je umístěno 
sousoší Nejsvětější Trojice, kterým pokračuje scéna přijetí Boží rodičky v nebi. Pokračování příště. 
(Převzato z knihy Kristiny Kaplanové a Štěpána Váchy „Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě“.) 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: JAK DŮLEŽITÝ JE RŮŽENEC? 

Dobrý den, jsem katolička, konvertovala jsem asi v 15ti letech, snažím se o upřímný vztah k Bohu. Můj 
dotaz se týká modlitby růžence, resp. jejího "postavení". Ve svém společenství se setkávám s postojem, 

že růženec je prakticky nejdůležitější modlitba, která má obrovský účinek, který není srovnatelný s jinými 
modlitbami. Naprosto ojediněle zahání zlého. I Panna Maria v Medžugorji pořád opakuje, že se máme modlit 
růženec. Na spolču se modlíme růženec pravidelně, ale nic víc. Chybí mi například osobní sdílení o tom, co kdo 
prožívá, vzájemná přímluvná modlitba…, ale vedení spolča je nekompromisní.  
Můj názor je, že není podstatné, jestli se během dne pomodlím růženec, breviář nebo něco jiného, ale to, s jakým 
vnitřním rozpoložením a úmyslem se modlím. Že důležité je prožívat den a všechny události v neustálé přítomnosti 
Pána, snažit se udržovat v Jeho lásce, zůstávat ve vnitřní pokoře a prostě všechno dělat ke slávě Boží. I u modlitby 
záleží na tom, aby šla upřímně ze srdce a lepší než "odříkaný" růženec je třeba i prostá, ale o to upřímnější střelná 
modlitba kdykoli během dne a ve chvílích klidu klidně vlastními slovy, ale upřímně , vše odevzdat Pánu. Nepopírám 
krásu růžence, někdy cítím potřebu se jej pomodlit i to, že v tu chvíli je to ta pravá modlitba a nic se jí nevyrovná, 
ale jindy zase potřebu si prostě kleknout před Pána a poslouchat. 
 

Růženec je jistě modlitba výjimečná, ale... 
Co se týká modlitby růžence – růženec je jistě modlitba výjimečná a nádherná a lze ji prožívat na mnoha úrovních, 
je nosnou modlitbou v mnoha životních situacích. Nejdůležitější dopředu zformulovanou modlitbou je ovšem 
modlitba Otče náš. Tvé chápání modlitby je naprosto správné, pokojně se ho drž. O růženci se můžeš více dozvědět 
např. na http://www.maria.cz/Modlitba/Ruzenec-modlitba-s-Marii-a-k-Marii . Nabízí trochu vysvětlení jak to s 
růžencem a Marií je. V každém případě – smyslem růžence a i všech dalších modliteb je nás přivést ke Kristu, k lásce 
Boží. Pokud by se společenství nemodlilo růženec s tímto úmyslem, mýlilo by se. Pro potřeby společné modlitby ve 
společenství – zejména otevřeného – je růženec modlitba vhodná, alespoň občas. Domnívám se, že modlitba 
vlastními slovy se hodí nejméně stejně často, i když může být ve společenství mnohem těžší než v soukromí, protože 
člověk nese kůži na trh. Možná pro otevřenost společenství ještě těžší. Zároveň se ale blízkost může prohlubovat. 
Může být velikou posilou pro všechny. Pokud je společenství postaveno tak, že tam přichází řada nových lidí a hodně 
se střídají, modlitba vlastními slovy může být problém. Možná by bylo dobré do vašeho společenství pozvat kněze, 
který má se společenstvím zkušenost a poprosit ho třeba o dočasné vedení. Kněží toho mají hodně, ale třeba by 
alespoň na pár večerů mohl přijít a nasměrovat vás, abyste neustrnuli na místě, ale mohli svou víru a její sdílení 
prohlubovat. Snad by prvním krokem k posunu dál mohlo být to, že ten růženec, který se na spolču modlíte, budete 
dávat na konkrétní úmysl. Třeba právě za potřeby jednotlivých členů. Co se týká tvé cesty k Bohu. Jistě, růženec 
může pomoci, pokud je to tvá cesta. Můžeš ale zkusit jít k Bohu přímo. A o Marii se v případě potřeby opřít. Vztah 
k růženci se může v životě velmi vyvíjet, prohlubovat. Jen ten růst nelze přeskočit, musí se ujít na té cestě každý 
krok. (Převzato z webu www.vira.cz)  
  

Foto z kurzu anglického jazyka v polské 
Falenici u Varšavy.  

 

 

 

 

 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ Z OKOLNÍCH KOSTELŮ…  
Otázka: V jakém z našich kostelů se nachází tento obraz a co znázorňuje? 
 

Otázka z 20.9.2020: V jakém z našich kostelů najdete tuto vitráž? Koho 
znázorňuje? Jedná se o vitráž se sv. Václavem a najdete ji 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 (4.10.2020) 27. neděle v mezidobí: 1. čtení: Iz 

5,1-7; 2. čtení: Flp 4,6-9; Evangelium Mt 21,33-43 

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

