
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 18. do 25. října 2020 

 
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 19. ŘÍJNA 2020 – PONDĚLÍ 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
ÚTERÝ 20. ŘÍJNA 2020 – ÚTERÝ 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

STŘEDA 21. ŘÍJNA 2020 – BL. KAREL RAKOUSKÝ 

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

ČTVRTEK 22. ŘÍJNA 2020 – SV. JANA PAVLA II., PAPEŽE  

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  
PÁTEK 23. ŘÍJNA 2020 – PÁTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

SOBOTA 24. ŘÍJNA 2020 – SOBOTA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) ZA JIŘÍ SCHEJBALA A DUŠE V OČISTCI 

NEDĚLE 25. ŘÍJNA 2020 – NEDĚLE 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele na Slatině (PPM) 
 09:00 – Slavnost posvěcení kostela ve sv. Vavřinci ve VM (PPM) ZA FARNOSTI – živý přenos na 

facebooku 

                     10:30 – 11:30 bohoslužba slova s průběžnou možností sv. přijímání na Vraclavi (Stanko Herman) 

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Mše sv. se může zúčastnit max. 6 osob. Máte-li zájem se mše sv. zúčastnit, nahlaste se prosím Radce Blajdové 
či nám pošlete mail a poté vás budeme kontaktovat. Nedělní mše sv. ve VM je rezervována pro asistenci. Sledovat 
ji můžete v živém přenosu na Facebooku. 

 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, setkání nad liturgií následující neděle a Up2Me jsou prozatím zrušeny. 
 Nedělní sbírka ve VM: 11.10. 3.725 Kč. Bohu díky! 

 

EVANGELIUM: Mt 22,15-21 Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své 
učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. 
Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, 
nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí 
daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, 
co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ 
 

MIMOŘÁDNÁ A OCHRANNÁ NAŘÍZENÍ PLATNÁ OD 14.10. DO 3. 11. 2020: 

- Zákaz hromadných akcí nad 6 osob ve vnitřních či vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti s výjimkou 
zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, za dodržení odstupu osob alespoň 2 metry. Tento 

zákaz se vztahuje i na bohoslužby, tj. 6 osob včetně celebranta a asistence. 

- Zákaz se nevztahuje na účast na svatbě, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, s tím, že osoby jsou 
povinny zachovávat při kontaktu s ostatními, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry, pokud to je 

možné. S účinností ode dne 19. října 2020 je omezena účast na svatbě, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční 
hostině, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob. 
 

DOPIS PLZEŇSKÉHO BISKUPA TOMÁŠE HOLUBA K AKTUÁLNÍMU DĚNÍ: 

Sestry a bratři, v těchto dnech se na nás obrátil pan ministr zdravotnictví s kratičkou, ale o to důležitější výzvou: 

„prosím, zůstaňte doma.“ Osobně jeho prosbu plně podporuji: Je naléhavě třeba vyvarovat se všech zbytečných i 

nadbytečných kontaktů. Proto i já Vás prosím: zůstaňte doma. Jen bych chtěl slůvko doma pro nás křesťany trochu 

upřesnit, a to i po konzultaci s mým osobním lékařem, panem doktorem Cyrilem Muchou: 

Doma znamená nejen v našem bytě mezi čtyřmi stěnami, které v nás mnohdy sami o sobě zvyšují úzkost, jež 

může následně mít i neblahý vliv na naši imunitu. Doma pro nás křesťany znamená také zůstávat v blízkosti 

našeho Pána. A proto k našemu domovu jednoznačně patří i náš kostel. Zcela podporuji, abychom tam v duchu tak 

potřebné zodpovědnosti nyní nechodili společně, ale abychom toto místo vyhrazené pro domácí setkání s Bohem 

navštěvovali jednotlivě. Setkání s Kristem v eucharistii bytostně patří k domovu katolických křesťanů. Proto Vás, 

sestry a bratři, povzbuzuji: navštěvujte jednotlivě při dodržení všech hygienických předpisů Váš kostel, abyste si ze 

setkání s Pánem života a naším dobrým Pastýřem mohli odnést do svých domácností rozměr pokoje, který vytváří 

NEDĚLE 18. ŘÍJNA 2020 – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

 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) 

 



skutečný domov a tento svět ho nemůže dát. Ale znovu zdůrazňuji: mám nyní na mysli návštěvu kostela pro 

jednotlivce. Proto, i když se v kostele nebo v jeho okolí uvidíte s Vašimi přáteli, nezastavujte se s nimi k rozhovoru, 

jen jim třeba na dálku zamávejte. A hlavně se za sebe navzájem modlete.  

Své spolubratry kněze moc prosím, aby Vám toto setkání s Pánem umožnili, aby při velmi pečlivém dodržení všech 

hygienických předpisů byli těmi, kdo Vám umožní toto setkání s Pánem skrze Eucharistii, požehnání i smíření. 
A pak – naším domovem je i příroda, stvoření dané lidem od dobrého Boha jako náš pozemský domov. 

Nezůstávejme tedy podobně jako apoštolové po Kristově smrti ve strachu za zavřenými dveřmi. V přírodě je místo, 

kde, když jsme sami či jen ve skutečném rodinném kruhu, můžeme i sundat jinak tak potřebnou a pro naše zdraví 
důležitou roušku, Boha chválit i prosit a nadechnout se vůně Božího domova. 

Sestry a bratři, modlím se intenzivně za nás všechny a připomínám naše letošní diecézní motto: „Nebojte se, já jsem 

přemohl svět!“ Zvu Vás nejen k velké zodpovědnosti, ale také k plnosti života: zůstaňme doma v plnosti toho, co 

domov skutečně znamená. Váš biskup Tomáš 
 

PRŮVODCE INTERIÉREM KOSTELA SV. VAVŘINCE:  
BAROKNÍ OLTÁŘ 

Dvojice reliéfů pod nimi zachycuje cisterciácké panny uctívající P, Marii. Nalevo je to sv. Luitgarda z 

Tongemu, klečící před krucifixem se zjevením P. Marie, napravo blah. Marie z Toleda, které se zjevuje královna 
nebes uprostřed shromáždění apoštolů, aby ji slíbila, že ji k sobě vezme v den svátku svého nanebevzetí. 
Poslední dvojice reliéfů na retáblu oltáře představuje: vlevo zakladatele a opaty prvních pěti cisterciáckých 
klášterů zasvěcených Nanebevzetí P. Marie (sv. Roberta z Molesme, Alberika, Štěpána Hardinga, Bernarda z 
Clairvaux a Berela), vpravo zázrak, který se stalo vigiliích svátku Nanebevzetí P. Marie roku 1591 v irském 
klášteře Magio v Irsku – členové konventu byly sťati, ale v čas večerní modlitby si nasadili hlavy, aby mohli 
odzpívat nešpory tohoto největšího cisterciáckého svátku. Pokračování příště.  
(Převzato z knihy Kristiny Kaplanové a Štěpána Váchy „Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě“.) 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: CHCI UMŘÍT 

Dozvěděla jsem se, že mám rakovinu a musím neprodleně na operaci. Mám tak nepřekonatelný strach! 
Chci umřít a nevím jak! Proklínám den, kdy jsem se narodila. Bůh mě opustil. Nevím jak dál, nemám 

sílu se už modlit a neustále prosit. ... Mám v hlavě zmatek, nevím, co dělat. Celý život jsem byla zvyklá se modlit, 
spoléhat na Boží pomoc a důvěřovat v Boží prozřetelnost. A Bůh se opravdu staral. Ale teď se bojím, jestli celý 
můj život nebyla jen náhoda, že bez modlitby by můj život vypadal stejně jako u lidí, kteří se nemodlí. ... 
Nemohu se na nic soustředit, jsem v pasti, ze které není úniku. Strach mě úplně ovládl, nemám sílu jít do 
nemocnice, bojím se všech lidí, nedokážu myslet na nic jiného. Stále jen opakuji, Bože pomoz mi a On mlčí. Rodina 
je moc hodná, snaží se mi pomoct, ale ono to nejde, na to nestačí, protože Bůh mě opustil! 
 

Jako když stojíme na skokanském můstku 

Dobrý den, Narazila jste možná poprvé na skutečnou existenciální otázku. Možná poprvé se jedná o to, že mohu 
umřít. Domnívám se, že právě proto jste tolik zaskočena. Všechny předchozí modlitby, svět víry,... byly vždy 
pohledem "z klidu". Ale k věci. Především jde dnes o skutečnou víru, zda smrtí se svět zhroutí, anebo je smrt vstupem 
do blízkosti milujícího Boha. Dnes teprve začalo jít o víru. Často mi připadá tento okamžik, jako když stojíme na 
skokanském můstku a několik metrů pod námi je voda. Uvěřit, že krok do prázdna končí příjemným objetím vodní 
masy, není vždy jednoduchým. To je Ježíšova výzva Petrovi, aby vstoupil na vodní hladinu a šel. Uvěřit, že to jde. 
Velice Vás zvu, prosím a přesvědčuji, v modlitbě udělejte tento krok odevzdání se od Božích rukou. Ať je nádor k 
životu nebo ke smrti, je to jedno! "Já se ale dnes i s výhledem na smrt odevzdávám Bohu. Já věřím, opírám se ve 
svém nitru o naději, že za hranicí smrti je život s Bohem." A pak lze jít s pokojem na všechna vyšetření a operace. 
Ať je to jakkoli. A snad i trochu z nadhledu. Operace může dopadnout špatně jen v tom významu, že se rakovina 
nezastaví. Nikoli, že to znamená konec. Proto se není třeba bát operace (natož vyšetření). Soustřeďme se tedy na to, 
co bude po operaci. I tam jsou další možnosti. Velice Vás prosím, pokud jste pokřtěná katolička, požádejte kněze ve 
Vaší farnosti o svátost nemocných, tedy o svátostný dotyk Boha. Je to věc skutečně Boží, ale využívá tuto možnost 
i k uzdravení a velmi často právě skrze ruce lékařů a nikoli nějakým šokujícím zázrakem. Byl jsem toho několikrát 
svědkem... A teprve snad nyní otázka, zda Vás Bůh opustil. Myslím, že nikoli. Jen Vás postavil do nestandardní 
situace a čeká na Vaši odpověď. Tou je krok odevzdání se. Bůh je pro nás v mnoha ohledech tajemství. Není to 
kamarád z autobusové zastávky. Vstupujeme do tajemství nekonečného Boha, který se ale stal v tom nejhlubším 
významu naším Otcem. Zkuste a zkoušejte najít odvahu k tomuto kroku odevzdání. (Převzato z webu www.vira.cz)  
  

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

Otázka z 11.10.2020: Poznáte, v kterém z našich kostelů se nachází tyto 
varhany? Tyto varhany se nacházejí v kostele sv. Martina v Zámrsku. 
Pocházejí z roku 1907 a jejich autorem je varhanář Josef Kobrle 
z Lomnice nad Popelkou, který v roce 1899 postavil varhany v kostele 

sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. 
 

https://farnostvmyto.cz/ facebook Farnost Vysoké Mýto  

rkfvmyto@tiscali.cz  tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto  
Připravujeme se na příští neděli (25.10.2020) Neděle 30. týdne v mezidobí: 1. 

čtení: Ex 22,20-26, čtení: 1 Sol 1,5c-10; Evangelium Mt 22,34-40 
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