
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 1. listopadu do 8. listopadu 2020 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 2. LISTOPADU 2020 – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

 15:30-16:30 – možnost přijmout sv. přijímání v kostele sv. Vavřince ve VM (E. Loskotová) 

               (boční vchod u kříže) 
 15:30-16:30 – možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v kostele na Vraclavi (PPM) 

 17:00 – živý přenos na facebooku mše sv. z kostela sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA NAŠE ZEMŘELÉ 

ÚTERÝ 3. LISTOPADU 2020 – ÚTERÝ 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00-09:00 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v Božím hrobě ve VM (PPM) 
 11:00 – pohřeb Ladislava Dudy v kostele sv. Vavřince ve VM, jen nejbližší rodina (PPM) 

STŘEDA 4. LISTOPADU 2020 – PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA 

 17:00-18:00 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v Božím hrobě ve VM (PPM) 
ČTVRTEK 5. LISTOPADU 2020 – ČTVRTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00-08:30 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v Božím hrobě ve VM (PPM) 
PÁTEK 6. LISTOPADU 2020 – PÁTEK 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 18:30-19:00 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v Božím hrobě ve VM (PPM) 
 19:00-20:30 NIKODÉMOVA NOC – ROZSVIŤME SVÍCI ZA ZEMŘELÉ 

(Kostel bude osvícen svíčkami a bude otevřený k nahlédnutí po mříž – vstup vždy pro 2 osoby. 

Ti, kteří budou chtít jít ke svátosti smíření (zpovídat bude P. Mistr) či zapálit svíci za zemřelé 
před hlavním oltářem, budou vstupovat bočním vchodem (od kříže), vždy 2 osoby.  

SOBOTA 7. LISTOPADU 2020 – SOBOTA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 16:00-16:30 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v kostele v Zámrsku (PPM) 
 17:00-18:00 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v Božím hrobě ve VM (PPM) 
NEDĚLE 8. LISTOPADU 2020 – NEDĚLE 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 09:00 – živý přenos na facebooku mše sv. z kostela sv. Vavřince ve VM (PPM) 

                ZA LUDMILU A BOHDANA PÁVOVI A CELOU RODINU 

 10:30-11:30 - možnost přijmout sv. přijímání v kostele na Vraclavi (S. Herman) 

 11:30-12:30 – možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM,  

                                 akolyta), (boční vchod u kříže) 
      13:30-14:00 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v kostele na Knířově (PPM) 

 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Bohoslužby budou až do odvolání neveřejné. Kostel bude otevřen po mříž v pracovní dny a v sobotu od 8.00 

do 17.00 a v neděli od 10.00 do 17.00.  

 Nedělní sbírka ve VM: 25.10. 1.352 Kč.  Bohu díky! Prosíme o podporu i v době koronaviru. Č. účtu farnosti 
Vysoké Mýto: 1323452399/0800, čísla účtu ostatních farností najdete na: https://farnostvmyto.cz/co-delat-

kdyz/chci-dat-dar-na-cirkev/ Ve VM se snažíme dokončit sociální zařízení v zákristii a topné dečky v kostele. 

Děkujeme. 
 

EVANGELIUM: Mt 5,1-12a Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho 
učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, 
neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po 
spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení 
čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. 
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když 
vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte 
v nebi velkou odměnu.“ 
 

DUŠIČKOVÉ ZAMYŠLENÍ P. PAVLA MISTRA: 

Dne 14.10. jsme si připomněli papeže Kalista, podle kterého jsou nazvány i katakomby v Římě. Přijměte 
v tomto dušičkovém čase několik slov z průvodce, který připomíná život prvotních křesťanů: „Podél stěn 
chodeb v katakombách lze vidět náhrobní kameny. Celé nebo jen úlomky se jménem nebo jen s přáním, 
aby zesnulý dosáhl rajské blaženosti. Když křesťané hovoří o svých drahých zesnulých, líčí je ve světle 
víry jako osoby, jež žijí v Bohu. Prostřednictvím těchto nápisů mrtvý dosud mluví s živými. Jsem v pokoji, 

NEDĚLE 1. LISTOPADU 2020 – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

     09:00 – živý přenos na facebooku mše sv. z kostela sv. Vavřince ve VM (PPM) 

                  ZA FARNOSTI A ZA POSÍLENÍ VÍRY V NAŠICH RODINÁCH 

     10:30-11:30 – možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v kostele na Vraclavi (PPM) 

     11:30-12:30 – možnost přijmout sv. přijímání v kostele sv. Vavřince ve VM (P. Smolák) 

                 (boční vchod u kříže) 
     13:30-14:30 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v kostele na Knířově (PPM) 

https://farnostvmyto.cz/co-delat-kdyz/chci-dat-dar-na-cirkev/
https://farnostvmyto.cz/co-delat-kdyz/chci-dat-dar-na-cirkev/


Vzpomínám na tebe, Očekávám tě, Prosím za tebe, a ´živí hovoří k zesnulým´ Odpočívej v Kristu, Žij se 
svatými dušemi, Vzpomínej na manžela a děti, Pros za nás. Přestože prvotní křesťané zakoušeli hlubokou 

bolest nad ztrátou drahé bytosti, byli si jisti Ježíšovým příslibem: Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, 
i kdyby umřel bude živ a žádný kdo žije a věří ve mne neumře na věky.“ Podobně se stejnou nadějí se 
zastavme u hrobů našich zemřelých i my a vyprošujme jim věčné spočinutí u Boha.  
P. Pavel Mistr 
 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: HALLOWEEN VE ŠKOLÁCH 

Dobrý den, ve škole, kam dochází naše děti, se již tradičně slaví Halloween. Jako křesťané máme k tomuto 
"svátku" negativní postoj a před dětmi se tím netajíme. Sami však nevíme, jak se s tím porovnat. Jak to 

máme vlastně jako křesťané celé pojmout? Intuitivně cítím, že bychom to nemuseli nijak vyhrocovat a nechat děti, 
aby se toho účastnily, ale doma o tom povídat, aby znaly náš názor a později ho svobodně přijaly. Nebo je to příliš 
alibistické a bylo by lepší razantně vystoupit a děti do školy v tento den neposílat? 
 

Výzva oživit křesťanské svátky - Dušičky a Slavnost všech svatých 

Z výchovného hlediska je podle mě nejdůležitější, aby děti viděly, že rodiče názor mají a do jaké míry a jakým 
způsobem ho hájí. To utváří jejich vlastní postoje a také schopnost konkrétním způsobem si stát či nestát za svými 
názory, i způsoby, jakými je pak prosazují. Proto si myslím, že je dobré se o věci zcela přirozeně bavit, aby děti 
chápaly, PROČ s tím nesouhlasíte. Naše společnost upouští od víry v Boha a s ní spojenými svátky, a tak se k nám v 
poslední době tlačí taková spousta různých oslav a svátků, které u nás tradici nemají a s křesťanstvím nemají nic 
společného. Myslím, že je úkolem křesťanů tuto tendenci nepodporovat a v rámci vlastních možností oživovat to, co 
je krásné, dobré a má hluboký vnitřní smysl. Myslím, že tudy vede i cesta ve výchově. Řekla bych, že radikalizace 
ve smyslu "bojovat proti" nemá tolik smyslu (a navíc může přinášet zlo nelásky do duší našich dětí). Spíš podporujme 
to, co naplní lidskou potřebu prožívání úcty, slavení, určitého tajemna, a s čím zároveň v hloubce svého srdce 
souhlasíme. Je to výzva pro nás rodiče, abychom křesťanské slavení oživovaly. O Halloweenu a přístupu křesťanů k 
tomuto pro nás cizímu, ale i dost spornému a divnému svátku toho bylo poslední dobou napsáno docela dost. Jako 
zásadní výzvou vnímám: zaměřme se, místo přizpůsobování se tradici Halloweenu, na prožívání svátku všech svatých 
a památky zemřelých. 
Tyto věci se totiž dají prožívat krásně a pro děti velmi inspirativně. Místo převlékání se za podivné příšery (což může 
opravdu velmi deformovat cítění dětí, vzbuzovat např. představy, že se po smrti lidé stanou příšerami, nebo naopak 
obecně devalvovat víru v posmrtný život jak v něj věříme my, křesťané, potlačovat úctu k zemřelým, děti se mohou 
bát a pod...), zajít s dětmi na hřbitov, nejlépe k večeru. Dopřejme dětem, ať mohou vnímat romantiku krásně 
nazdobených hrobů ozářených svíčkami (sama si to z dětství pamatuji jako něco krásného, tichého, kouzelného, v 
nejlepším smyslu duchovního...). Tak také vzniká příležitost popovídat si o tom, že když člověk umře, tak nekončí 
tady, v hrobě, ale v milující Boží náruči. Že se můžeme přimlouvat za lidi, kteří nás předešli, ať už to jsou naši blízcí, 
nebo třeba někdo nám úplně cizí, a proto taky chodíme sem, na hřbitov. Je možné si s dětmi třeba všimnout nějakého 
hrobu, který vypadá opuštěně, zapálit na něm svíčku a pomodlit se za toho člověka, za kterého se třeba nikdo jiný 
nemodlí. To jsou krásné, důležité věci, které vychovávají děti ke vztahu k ostatním, k těm, na které bychom neměli 
zapomínat, i ke vztahu k Bohu. U Halloweenu ve školkách a školách bych to řešila asi hodně na základě toho, jak to 
konkrétní dítě (v daném věku) cítí. Pokud by se dítě cítilo znevýhodněno tím, že by se svou neúčastí vyčleňovalo z 
kolektivu, pak si myslím, že není na místě dítěti za každou cenu bránit. Důležitější je, jaký vnitřní postoj si na základě 
Vašeho příkladu a Vaší výchovy samo vytvoří. Pokud je pedagog otevřený, na rovinu s ním promluvte o Vašich 
důvodech, proč věc nepodporujete a domluvte se na přístupu k dítěti, k jeho účasti či neúčasti ve škole ten den. Může 
to být od Vás svědectví, a dokonce můžete zjistit, že je vděčný za podporu vlastního názoru, který pro něj není lehké 
uplatňovat. Celkově bych řekla, že správný postoj rodičů by měl být jasný, ale prezentovaný klidně, bez negativních 
emocí vůči lidem, kteří to vidí jinak, bez zbytečné dramatizace, v lásce k našim dětem i k ostatním. Děti v nás 
potřebují najít jistotu, názor a vzor láskyplného jednání. Přeji Vám, ať zažíváte velkou radost z možnosti být rodiči 
a denně ať se setkáváte s Boží pomocí a moudrostí při výchově. (Převzato z webu www.vira.cz)  
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ Z OKOLNÍCH KOSTELŮ…  
Otázka: Kde najdete tento obraz? 
 

Otázka z 25.10.2020: Kde najdete tento obraz a koho znázorňuje? 
Jedná se o votivní obraz s hořícím Vysokým Mýtem z roku 
1774, který najdete v kostele na Knířově nad bočním 
vchodem. V horní části obrazu je Panna Marie Knířovská, sv. 
Florián a sv. Vavřinec. 
 

 

 

 

 
https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké Mýto  rkfvmyto@tiscali.cz  tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto  

Připravujeme se na příští neděli (8.11.2020) 32. neděle v mezidobí: 
1. čtení: Mdr 6,12-16, 2. čtení: 1 Sol 4,13-18; Evangelium Mt 25,1-13 

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

