
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 11. do 18. října 2020 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 12. ŘÍJNA 2020 – PONDĚLÍ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
ÚTERÝ 13. ŘÍJNA 2020 – ÚTERÝ 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

STŘEDA 14. ŘÍJNA 2020 – STŘEDA 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) NA PODĚKOVÁNÍ ZA 80 LET ŽIVOTA S PROSBOU 

             O DALŠÍ BOŽÍ POMOC, OCHRANU A POŽEHNÁNÍ I PRO CELOU RODINU 

ČTVRTEK 15. ŘÍJNA 2020 – PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE, PANNY A UČITELKY CÍRKVE  

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

PÁTEK 16. ŘÍJNA 2020 – PÁTEK 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

                                  ZA ANNU, ELIŠKU, VĚRU, JITKU A RODIČE Z OBOU STRAN 

SOBOTA 17. ŘÍJNA 2020 – PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

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

17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA VLADIMÍRA ČIHÁKA, ŽIVÉ I ZEMŘELÉ  
ČLENY RODINY ČIHÁKOVÝCH, MICHALCOVY A JANECKÝCH 

NEDĚLE 18. ŘÍJNA 2020 – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 08:30 – modlitba růžence 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA MISIE – živý přenos na facebooku 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Na mši sv. na příští týden se prosím přihlašujte zde. Odkaz najdete i na webu farnosti. 

 Ve středu a v pátek bude ve VM od 18.00 do 18.30 vystavena Nejsvětější svátost a bude možnost přijmout 
svaté přijímání a svátost smíření. V neděli bude možnost přijmout ve VM svaté přijímání od 11.45 do 12.15. 

 Výuka náboženství je během trvání nouzového stavu zrušena. 

 Setkání nad liturgií následující neděle je prozatím zrušeno. 
 Ne 18.10: Misijní neděle, sbírka na Papežská misijní díla je odložena. 

 Nedělní sbírky ve VM: 6.9. 2.875 Kč, 13.9. 3.093 Kč, 20.9. 10.922 Kč, 27.9. 5. 422 Kč, 28.9. 1.342 Kč, 4.10. 

4.471Kč. Bohu díky! 
 

EVANGELIUM: Mt 22,1-14 Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je 
podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli 
přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: ‘Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný 
dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!’ Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za 
svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy 
zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: ‘Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí 
nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.’ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili 
všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl 
tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: ‘Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?’ On se 
nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: ‘Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a 
skřípění zubů.’ Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“ 
 

SDĚLENÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA DUCHOVNÍM Z 9. ŘÍJNA 2020: 

Milí spolubratři v duchovní službě, usnesením ze dne 8. října 2020 vláda znovu rozhodla o omezení počtu účastníků 
bohoslužeb, a to na nejvýše 10 osob ve vnitřních prostorech a 20 osob ve vnějších prostorech, včetně celebranta 
a asistence. Opatření platí od pondělí 12. října 2020 přinejmenším do neděle 25. října včetně. Od 19. října je na 
svatbách či pohřbech povoleno maximálně 30 účastníků. Vzhledem k tomu, že k tomuto rozhodnutí je vážný 
důvod, jímž jsou lidské životy a zdraví, všechny Vás prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně 
hledali způsoby, jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách. Všem, kdo se nebudou moci nedělní 
bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit je udělen dispens od povinné účasti. Pamatujme však na to, že rozhodně 
nejde o dispens od života z víry a svátostí. Stejně tak nejde o čas oddychu pro duchovní správce. Jsme naopak 
postaveni před velmi náročný úkol obstát ve své službě plně i v takto ztížených podmínkách. Kde je to jen trochu 

NEDĚLE 11. ŘÍJNA 2020 – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
 08:25 – modlitba růžence 

 09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA PAVLÍNU 

                TRÁVNÍČKOVU, CELOU RODINU A DUŠE V OČISTCI 

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

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

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m8KquZuywZ2LOSQbKpBL4mE1HYDUolggBkiwcXsAv6s/edit#gid=0


možné, vraťme se prosím k videopřenosům bohoslužeb. Dávejme při tom přednost přenosům živým, abychom 
utvářeli farní společenství v konkrétním čase. Neposkytujme záznamy Mší svatých.  
Snažme se také prosím – v rámci možností – ponechávat kostely co nejvíce otevřené a přístupné, s velkým důrazem 
na soukromou eucharistickou adoraci, případně i svátost smíření či individuální podávání Eucharistie. 
Dle výzvy biskupů ze dne 7. října, památky Panny Marie Růžencové, zůstávejme, prosím, každý večer propojeni 
modlitbou svatého Růžence na úmysl ukončení pandemie s naléhavou prosbou za odpuštění hříchů, za dar 
usmiřování a pokory. Přijímejme tuto těžkou situaci nikoliv jako slabost Církve, nechtějme po ní, aby s bezbožnou 
pýchou protestovala proti snaze zmírnit dopady pandemie, spíše hledejme v nynějších omezeních pomocnou ruku 

Boží Prozřetelnosti k vlastní nápravě a obrácení, k prohloubení duchovního života a zintenzivnění modlitby v tomto 
zmateném čase nepokoje. S vědomím své úplné závislosti na Pánu, v bratrské jednotě a pod ochranou Panny Marie 
se vyzbrojujme ctností trpělivosti a stávejme se pevným zázemím modlitby a duchovní opory všem, kdo trpí či kdo 
slouží druhým. S požehnáním, v modlitbě Váš biskup + Jan 

 

Mimořádná a ochranná opatření:  
S účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 krizové opatření, ve kterém je mimo jiné stanoveno: 
- Zákaz hromadných akcí nad 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a nad 20 osob ve vnějších prostorech s výjimkou 
zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, za dodržení odstupu osob alespoň 2 metry. 
- Zákaz dle výše uvedených omezení se vztahuje i na bohoslužby. 
- Výjimkou jsou od 19. 10. 2020 pohřby a účast na svatbě s tím, že účast na akci není vyšší než 30 osob. 
 

PRŮVODCE INTERIÉREM KOSTELA SV. VAVŘINCE:  
BAROKNÍ OLTÁŘ 

Na soklech po stranách obrazu stojí mohutné sochy dvou papežů vzešlých z cisterciáckého řádu, Evžena 
III. (1145-1153) a Urbana IV. (1261-1264). Volně k oltáři na stěnách chóru jsou upevněni letící andělé, kteří nesou 
kartuše s incipity mariánské antifony zpívané o nešporách svátku Nanebevzetí P. Marie. Na levé kartuši čteme: 
„ASSVMPTA EST MARIA IN CAELUM GAVDENT ANGELI“, na pravé: „LAVDANTES BENEDICVNT 
DOMINVM“. Na spodní části oltáře jsou tři dvojice protějškových reliéfů. První dvojice reliéfů, umístěná pod sokly 
se sochami papežů, se váže k patronce oltáře a výjevy na nich v duchu typologického parelelismu Starého a Nového 
Zákona představují předobrazy P. Marie. Vlevo je to reliéf znázorňující vítěznou Juditu s hlavou Holofernovou – 

symbol Mariina vítězství nad dědičným hříchem; vpravo odvážná Ester přimlouvající se za izraelský lid před 
perským králem Ahašvérošem – předobraz P. Marie, která se za lidstvo bude přimlouvat v den Posledního soudu. 
Pokračování příště. (Převzato z knihy Kristiny Kaplanové a Štěpána Váchy „Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě“.) 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE 

Můžete mi pomoci objasnit modlitbu živého růžence včetně příslibů Panny Marie těm, kdo se do 
bratrstva živého růžence zapojí? 

Síla společné modlitby Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, 
jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého 
dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O Vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého 
života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 
10 lidí s názvem "Ti, kteří dělají nápravu". Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i 
týdenním finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset 
lidí, kteří se budou modlit za misie. Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se 
spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové 
živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka 
živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství 
mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem, jehož byla Pauline Jaricot zakladatelkou. Výjimečná 
zaslíbení nejsou s modlitbou živého růžence spojena, sama o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby. 
(Převzato z webu www.vira.cz)  

 
  

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ Z OKOLNÍCH 
KOSTELŮ…  
Otázka: Poznáte, v kterém z našich kostelů se nachází tyto varhany? 
 

Otázka z 4.10.2020: V jakém z našich kostel najdete tento obraz? 
Co znázorňuje? Jedná se o oltářní obraz z kostela Nejsvětější Trojice ve Vysokém Mýtě. 
Je na něm zobrazena Nejsvětější Trojice. V dolní části obrazu najdete Pannu Marii, 

která drží Ježíška, a Alžbětu s Janem Křtitelem. 
https://farnostvmyto.cz/  

rkfvmyto@tiscali.cz  tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto  

facebook Farnost Vysoké Mýto  

Připravujeme se na příští neděli (18.10.2020) 29. neděle v mezidobí: 1. čtení: 
Iz 45,1.4-6, čtení: 1 Sol 1,1-5b; Evangelium Mt 22,15-21 

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

