
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 25. října do 1. listopadu 2020 

 
 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 26. ŘÍJNA 2020 – PONDĚLÍ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

ÚTERÝ 27. ŘÍJNA 2020 – ÚTERÝ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 28. ŘÍJNA 2020 – SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ 

ČTVRTEK 29. ŘÍJNA 2020 – PAMÁTKA BL. MARIE RESTITUTY KAFKOVÉ, PANNY A MUČEDNICE 

PÁTEK 30. ŘÍJNA 2020 – SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY 

SOBOTA 31. ŘÍJNA 2020 – SOBOTA 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

NEDĚLE 1. LISTOPADU 2020 – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 

 09:00 – živý přenos na facebooku Slavnosti posvěcení kostela ve sv. Vavřinci ve VM (PPM) 

                ZA FARNOSTI A ZA POSÍLENÍ VÍRY V NAŠICH RODINÁCH 

PONDĚLÍ 2. LISTOPADU 2020 – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

 17:00 – živý přenos na facebooku mše sv.  v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  

                   ZA NAŠE ZEMŘELÉ 
 

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.  

 V LDN Žižkově ul. proběhla rekonstrukce celého patra a prosí o pomoc s úklidem (mytí postelí, nábytku apod.). 
Kdo můžete a chcete pomoci, přijďte ve čt 29.10 v 8.00 před LDN. Uklízecí prostředky budou k dispozici. Pro 

ev. informace se můžete zeptat R. Blajdové. 
 Výuka náboženství, setkání nad liturgií následující neděle a Up2Me jsou prozatím zrušeny. 
 Nedělní sbírka ve VM: 18.10. 1.250 Kč. V třídílné pokladničce se celkem vybralo na charitativní projekty 

3.769 Kč, které byly poslány na účet Charity ČR na pomoc strádajícím obyvatelům Bejrútu a na účet Papežských 
misijních děl na fond solidarity Korona. Bohu díky! 

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ A MOŽNOST PŘIJMOUT SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ: 

Vysoké Mýto, chrám sv. Vavřince: 
Neděle 25.10.: 11.30-12.30 P. Pavel Mistr (Boží hrob), podávání sv. přijímání proběhne v bočním vchodě u kříže 
(akolyta) 

Pondělí 26.10.: 8.00-9.00 P. Pavel Mistr (Boží hrob) 
Úterý 27.10.: 17:00-18:00 P. Pavel Mistr (Boží hrob) 
Středa 28.10.: 8.00-9.00 P. Pavel Mistr (Boží hrob) 
Čtvrtek 29.10.: 16.00-18.00 P. Zdeněk Mach (Boží hrob), 16.00-18.00 P. Pavel Mistr (zákristie) Pokud chcete 
tento den přistoupit ke svátosti smíření, ohlaste se prosím Radce Blajdové (tel. 775 391 600), aby vás zapsala do 
neveřejného rezervačního systému, aby nedošlo ke shlukování. Přihlášení na určitou hodinu budou mít 
přednost. V předsíňce kostela budou moci být přítomni pouze 2 osoby, ostatní čekají venku. 
Pátek 30.10.: 17:00-18:00 P. Pavel Mistr (Boží hrob) 
Sobota 30.10.: 17:00-18:00 P. Pavel Mistr (Boží hrob) 
Neděle 1.11.: podávání sv. přijímání proběhne v bočním vchodě u kříže (akolyta) 
Pondělí 2.11.: 15:30-16:30 podávání sv. přijímání proběhne v bočním vchodě u kříže (akolyta) 
Pátek 6.11.: 19.00-20.30 P. Pavel Mistr v rámci NIKODÉMOVI NOCI (vstup bočním vchodem od kříže), kostel 
otevřen k nahlédnutí, kdo bude chtít využít chvíli k individuální modlitbě v kostele, bude vpuštěn bočním 
vchodem od mříže dle aktuálního opatření.  V kostele před hlavním oltářem budete moci ROZSVÍTIT SVÍCI 
ZA NAŠE ZEMŘELÉ.  

 

Zámrsk, kostel sv. Martina: 
Sobota 24.10.: 16.00-17.00 P. Pavel Mistr 

Sobota 31.10.: 16.00-16.30 P. Pavel Mistr 
 

Vraclav, kostel Nanebevzetí Panny Marie: 
Neděle 25.10.: 10.30-11.30 individuální možnost přijmout sv. přijímání (akolyta Stanko Herman) 

Neděle 1.11.: 10.30-11.30 P. Pavel Mistr, individuální možnost přijmout sv. přijímání (akolyta Stanko Herman) 
Pondělí 2.11.: 15:30-16:30 P. Pavel Mistr 

 

Knířov, kostel Zvěstování Panně Marii: 
Neděle 25.10.: 13.30-14.30 P. Pavel Mistr 

Neděle 1.11.: 13.30-14.30 P. Pavel Mistr 

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

     07:30 – individuální možnost přistoupit ke sv. přijímání v kostele na Knířově (PPM) 

     09:00 – živý přenos na facebooku Slavnosti posvěcení kostela ve sv. Vavřinci ve VM 

(PPM) ZA FARNOSTI  

     10:30 – 11:30 individuální možnost přistoupit ke sv. přijímání na Vraclavi (Stanko Herman) 

     13:30 – 14:30 individuální možnost přistoupit ke sv. přijímání v kostele na Knířově (PPM) 

 

Připravujeme se na příští neděli (1.11.2020) Slavnost Všech svatých: 
1. čtení: Zj 7,2-4.9-14, 2. čtení: 1 Jan 3,1-3; Evangelium Mt 5,1-12a 



PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI: 

V neděli 1. listopadu a v pondělí 2. listopadu je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, 
přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě 3 obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na 
úmysl papeže) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.   
Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci mohou věřící získat při návštěvě hřbitova již od 25.října do 
1.listopadu, pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu. 

Toto dovolení se uděluje České republice na následujících 7 let, tedy do roku 2026. V ostatních dnech lze takto získat 
odpustky částečné. 
Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné 
odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. 
listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. Kromě toho senioři, nemocní a 
všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou 
získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu 
a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého 
otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Mohou to být např. ranní chvály nebo 
nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se 
věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku 
milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.  
 

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující: 
(1) daný den přijmout eucharistii  (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé 

(3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce  (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď. 
 

EVANGELIUM: Mt 22,34-40 Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, 
znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: 
„‘Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.’ To je největší a první přikázání. 
Druhé je podobné: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ 
 

PRŮVODCE INTERIÉREM KOSTELA SV. VAVŘINCE:  
BAROKNÍ OLTÁŘ 

Oltářní mensa před retabulem nese na sobě reliéfy se scénami ze života sv. Jana Křtitele, spolupatrona 

sedleckého chrámu. Výjimku z nich představuje první reliéf nalevo se scénou Vysvobození apoštolů sv. Petra a 
Pavla z mamertinského žaláře. V čele mensy je podélný reliéf s jednotlivými výjevy z Janovy legendy, 
představující Stětí sv. Jana Křtitele, Herodovu hostinu a Tančící Salome. Pobočný reliéf vpravo představuje Křest 
Kristův. Na oltářní mense je umístěn velký tabernákl, doprovázený dvěma barokními relikviáři. Svatostánek byl 

původně otáčivý, k příležitosti znovuvysvěcení chóru roku 1904 byl proměněn na skříňkový a podle návrhu Karla 
Maška opatřen novými dvířky. Nad tabernáklem je tzv. Hanusův kříž, který nahradil původní sošku sv. Vavřince, 
patrona děkanského chrámu. Tento mosazný krucifix pochází z barokního oltáře Povýšení sv. Kříže, jenž zanikl při 
novodobé úpravě chrámu. Pokračování příště.  
(Převzato z knihy Kristiny Kaplanové a Štěpána Váchy „Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě“.) 
 

MÁLOKDO UMÍRÁ BEZ ´DLUHŮ´ 
„Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých…“ (Žl 116,9) 
Na začátku listopadu vzpomínáme na svoje blízké zemřelé. Navštěvujeme hroby, rozsvěcujeme svíčky, klademe 
květiny... Je to příležitost k tomu, abychom svým zemřelým poděkovali a projevili jim vděčnost. 
I zemřelým můžeme pomoci: Je to také čas, kdy můžeme zemřelým pomoci.  Málokdo totiž umírá bez „dluhů“, ne 
každému se podaří odejít z tohoto světa se všemi uzdravenými vztahy. Tím, že odpustíme, co se během života 
nepodařilo narovnat, osvobozujeme jak zemřelé, tak sebe.   
Naděje dává životu smysl: Smrt k životu patří. Křesťané věří, že smrtí život nekončí, že Bůh na člověka čeká a má 
pro něj připravený život na věčnosti. Křesťan tak může být definován jako člověk naděje.  Naděje na věčný život 
dává pozemskému životu smysl.  Nedovoluje člověku zabydlet se v zaběhaných zvycích, jako by žádná jiná 
budoucnost už nebyla, ale naopak dodává odvahu k novým cestám. 
Rozeznat trvalé od pomíjivého: Naděje na věčný život pomáhá v rozpoznávání trvalých skutečností a pomíjivých 
věcí. Je na každém z nás, zda na konci našeho života budeme mít ruce plné láskyplných vztahů nebo zda budou naše 
ruce prázdné. (Převzato z webu www.vira.cz) 

 

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

Otázka z 18.10.2020: Kde najdete tento obraz a koho znázorňuje? Tento 

novorománský obraz z roku 1860 se nachází na Vraclavi v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie a představuje sv. Annu a Pannu Marii, která drží 
nápis v latině: „Hle, Panna počne a porodí syna a dá mu jméno 
Immanuel.“ (Iz 7,14) 

 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto  

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

