
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 4. do 11. října 2020 

 
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 5. ŘÍJNA 2020 – PONDĚLÍ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
ÚTERÝ 6. ŘÍJNA 2020 – ÚTERÝ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM) 
STŘEDA 7. ŘÍJNA 2020 – PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ 

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

ČTVRTEK 8. ŘÍJNA 2020 – ČTVRTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ  

 07:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince (PPM)  

PÁTEK 9. ŘÍJNA 2020 – PÁTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

SOBOTA103. ŘÍJNA 2020 – SOBOTA 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

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

                                  ZA ANTONÍNA ANDRLEHO, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI 

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 ) 
 

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

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

 Výuka náboženství proběhne v uvedených časech. 
 Pokud máte někdo zájem přidat se k modlitbě živého růžence, ohlaste se u Radky Blajdové. 
 Nabízíme k prodeji mariánské kalendáře Cor Jesu. 

 Do mobilu si můžete stáhnout aplikaci: Novéna k andělu strážnému. 

 Setkání nad liturgií následující neděle je prozatím zrušeno. 
 Přednáška Terezy Rumlerové na téma Tradiční amazonská medicína a život v pralese se z důvodu vyhlášení 

nouzového stavu odkládá. 
 So 24.10., 19.00, chrám sv. Vavřince: koncert svatoignácké scholy Rytmig 

 

EVANGELIUM: Mt 21,33-43 Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte podobenství: Byl jeden hospodář a 
ten vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a vydal se 
na cesty. Když se přiblížilo vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho 
služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali. Hospodář poslal tedy jiné služebníky, ještě 
ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak. Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: ‘Na mého 
syna budou mít ohled.’ Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: ‘To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho 
dědictví bude naše!’ A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři 
udělá?“ Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas 
odvádět výtěžek.“ Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu: ‘Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem 
nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivu-hodné’? Proto vám říkám: Vám bude Boží království odňato a 
bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“ 
 

ROZHODNUTÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA JANA VOKÁLA K SOUČASNÉ SITUACI KORONAVIRU: 

S účinností od soboty 3. října 2020, do odvolání, uděluji pro věřící na území Královéhradecké diecéze dispens od 

osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů: 
a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, b) jsou v povinné karanténě, 
c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), 
d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy. 
Respektujme prosím rozhodnutí úřadů, aby byl omezen zpěv. Při bohoslužbách proto doporučuji, aby hrály varhany 

nebo jiná, třeba i reprodukovaná hudba – například v případě žalmů. Dbejte prosím také mimořádné opatrnosti při 
podávání Svatého přijímání. 
Prosím, aby duchovní věřícím otcovsky vysvětlovali, že je vhodné a dobré, abychom zavedená státní i církevní 
opatření v síle křesťanské lásky trpělivě respektovali v naději, že to pomůže našim bratřím a sestrám, kteří jsou v 

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 ) 



ohrožení. Také tuto nynější situaci přijímejme jako příležitost k zamyšlení a lítosti nad vlastními hříchy, 
k prohloubení pokory při přijímání darů, kterými nás Pán denně zahrnuje, k duchovní četbě a meditaci, k častější, i 
veřejně nabízené adoraci Nejsvětější Svátosti a k vytrvalejší modlitbě. Děkuji za Vaši věrnou službu, svěřuji se do 
Vašich modliteb a ze srdce rád Vám žehnám. + Mons. Jan Vokál (Plné znění najdete na webu farnosti.) 
 

PRŮVODCE INTERIÉREM KOSTELA SV. VAVŘINCE:  
BAROKNÍ OLTÁŘ 

Přítomnost sv. Jana Křtitele na oltáři má ale ještě jeden význam, který úzce souvisí s cisterciáckou 
spiritualitou. Cisterciák sv. Bernard z Clairvaux (1090-1153), velký šiřitel mariánského kultu a také nedostižný 
vykladač starozákonní Písně písní, pronesl nad tímto svatebním zpěvem několik desítek kázání, v nichž dále rozvíjel 
jinak ve středověku obecně přijatý výklad nevěsty jako P. Marie a ženicha jako Krista. Na rozdíl od svých předchůdců 
ale sv. Bernard činí tuto exegezi na pozadí mariánských svátků. Tak i svátek Nanebevzetí P. Marie, tedy přijetí 
Bohorodičky v nebi Kristem, je možno alegoricky chápat jako mystické zásnuby Krista s P. Marií. Příměr ženicha 
k osobě Krista vystihuje i samotný sv. Jan Křtitel, který se v evangeliu sv. Jana (J 3,29) nazývá přítelem ženichovým, 
když o Kristu říká: „Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, se 
upřímně raduje, když slyší ženichův hlas.“ Můžeme tedy říct, že sv. Jan Křtitel na sedleckém oltáři vystupuje nejen 
jako spolupatron kostela, nýbrž jako i aktivní účastník mystické svatby P. Marie s Kristem. Pokračování příště.  
(Převzato z knihy Kristiny Kaplanové a Štěpána Váchy „Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě“.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto s paní Kristinou Uhlíkovou (Kaplanovou) - autorkou knihy „Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě“, která nás 
informovala o přípravě aktualizovaného vydání. Dále fota z výstavy Víra v umění, umění ve víře, kterou můžete 
shlédnout až do 31.1. 2021 v Regionálním muzeu v Chrudimi. Zároveň zde můžete shlédnout výstavu Architekt a 

památkář František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan. Na obou výstavách najdete také exponáty 
z Vysokého Mýta. Více informací k výstavám najdete na webu farnosti. 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: PANNA MARIA - KOLIK JICH VLASTNĚ JE? 

Jak to je s různými "druhy" např. Panny Marie - mám na mysli fatimskou, svatohostýnská apod. Vždyť 
je přeci jen jedna...? Proč někdo říká, že se raději modlí k té či té Panně Marii? 

Panna Maria je jen jedna 

Máte pravdu, že Panna Maria je jenom jedna a já doufám, že všichni ti ctitelé různých jejích místních podob to také 
vědí. Ale protože chce být Maria všem lidem co nejblíž, zjevuje se na různých místech, v různých dobách a podobách 
a s různým poselstvím. Nebo se skrze její určité zpodobení (obraz nebo sochu) dějí zázraky. Ona ví, že občas 
potřebujeme „nakopnout“, potřebujeme hmatatelný, smyslový podnět, který by přesvědčil našeho ducha. A pak je 
přirozené, že lidé, kteří přicházejí na místo jejího zjevení nebo zázračného působení, lnou právě k této podobě, k 
tomuto druhu zázraku nebo k tomuto poselství Panny Marie. Nejde o jinou Pannu Marii, ale o jiný kontext, do kterého 
ji máme zasazenou – tak jako si sourozenci mohou pamatovat a připomínat svou jedinou matku každý jinak 

(Převzato z webu www.vira.cz)  
  

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ Z OKOLNÍCH KOSTELŮ…  
Otázka: V jakém z našich kostel najdete tento obraz? Co znázorňuje? 
 

Otázka z 27.9.2020: V jakém z našich kostelů se nachází tento obraz 
a co znázorňuje? Tento obraz najdete v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie na Vraclavi a zobrazuje sv. Václava, kterému anděl předává 
Paladium země české, tj. reliéf Madony s Dítětem, který se uchovává 

ve staroboleslavském poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. 
Jedná se o vyobrazení, které je českými katolíky tradičně spojováno 
se zvláštní ochrannou mocí nad českými zeměmi. Na Vraclavi byl 

dříve také kostel sv. Václava, zřejmě z 12. století, původně dřevěný, později zděný a zrušený za 
císaře Josefa v r. 1786, později přeměněn v sýpku, a dokonce v zájezdní hostinec. 
 

https://farnostvmyto.cz/  

rkfvmyto@tiscali.cz  tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto  

facebook Farnost Vysoké Mýto  

Připravujeme se na příští neděli (11.10.2020) 28. neděle v mezidobí: 1. čtení: 
Iz 25,6-10a, čtení: Flp Flp 4,12-14.19-20; Evangelium Mt 22,1-14 
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