
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 15. listopadu do 22. listopadu 2020 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

PONDĚLÍ 16. LISTOPADU 2020 – PONDĚLÍ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00-08:30 – možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v Božím hrobě ve VM (PPM) 

 11:00 – mše sv. při pohřbu paní Anny Penkrtové v úzkém kruhu pro nejbližší rodinu (PPM) 

ÚTERÝ 17. LISTOPADU 2020 – PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE 

 17:00-18:00 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v Božím hrobě ve VM (PPM) 

STŘEDA 18. LISTOPADU 2020 – STŘEDA 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00-18:00 - možnost přijmout sv. přijímání v Božím hrobě ve VM (J. Korbel) 

ČTVRTEK 19. LISTOPADU 2020 – ČTVRTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00-08:30 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v Božím hrobě ve VM (PPM) 

PÁTEK 20. LISTOPADU 2020 – PÁTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:00-18:00 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v Božím hrobě ve VM (PPM) 

SOBOTA 21. LISTOPADU 2020 – PAMÁTKA ZASVĚCČENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ 

 08:00-08:30 – možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v Božím hrobě ve VM (PPM) 

 16:00-16:30 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v kostele v Zámrsku (PPM) 

 17:00-17:30 - možnost přijmout sv. přijímání v Božím hrobě ve VM (akolyta) 

NEDĚLE 22. LISTOPADU 2020 – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

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

                ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY RODINY HALASOVY 

 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 (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.  

 Nabízíme k prodeji trhací adventní kalendář (z Olomoucké arcidiecéze) s citátem a zamyšlením na každý den. 

Cena 15 Kč. V kostele si můžete zakoupit také Katolický týdeník. 

 Od příštího týdne budete mít možnost zakoupit si v kostele ve VM jednotlivě kalendáře na příští rok a vybrat 

si z velké nabídky novinek nejen z Karmelitánského nakladatelství, ale také knížek pro děti atd. 

 V loňském roce jsme si na pouti v Římě připomněli 30. výročí svatořečení sv. Anežky České. Na webu farnosti 

se můžete podívat na malou fotogalerii, kt. tuto pouť připomíná, a na tomto odkaze si můžete stáhnout novénu: 

http://web.sdb.cz/svkriz/novena-ke-sv-anezce-ceske.pdf  

 Nedělní sbírka ve VM + příspěvek do pokladniček v kostele: 8.11. 3.130 Kč + 10.000 Kč. Bohu díky! 

Děkujeme za vaši 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/ 
 

EVANGELIUM: Mt 25,14-30 Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, 

zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle 

jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. 

Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého 

pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět 

hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: ‘Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.’ Pán mu řekl: 

‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’ 

Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‘Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.’ Pán mu 

řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým 

pánem.’ Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‘Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a 

sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.’ Pán mu 

odpověděl: ‘Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi 

tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu 

a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude 

vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.’“ 

NEDĚLE 15. LISTOPADU 2020 – NEDĚLE 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

                             ZA VLADIMÍRA KYSILKU, CELÝ ROD, RODINU HANUŠOVU A DUŠE  

V OČISTCI 

               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 do 12:00, E. Loskotová), (boční vchod u kříže) 

               13:30-14:00 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v kostele na Knířově 

(PPM) 

 

http://web.sdb.cz/svkriz/novena-ke-sv-anezce-ceske.pdf
https://farnostvmyto.cz/co-delat-kdyz/chci-dat-dar-na-cirkev/


 

KOSTEL SV. VAVŘINCE VE VYSOKÉM MÝTĚ A FRANTIŠEK SCHMORANZ ST. 

DÍLO FRANTIŠKA SCHMORANZE ST. 

Schmoranz patřil k představitelům novogotiky, v níž vytvořil některé novostavby, například 

hrobku rodiny Karla Chotka ve Valtířově u Ústí nad Labem, především se však výrazně 

podílel na řadě puristických rekonstrukcí. Neogoticky přestavěl zámek Žleby, postavil též řadu budov v 

Chrudimi. Z církevní staveb restauroval kostel svatého Jakuba v Poličce, kostel Nanebevzetí Panny 

Marie v Chrudimi, kostel sv. Martina ve Slatiňanech, katedrálu svatého Ducha v Hradci Králové, 

kostel sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, dále regotizoval kostel svatého Jana Křtitele ve Dvoře Králové 

a kostel sv. Bartoloměje v Kuněticích. V rámci rekonstrukcí navrhoval též nový, neogotický mobiliář. 

(Zdroj: Wikipedia) 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: NENÁVIST A NASCHVÁLY MĚ NIČÍ 

Dobrý den, prosím o radu. Hodně lidí mi v životě ublížilo. Ale konkrétně od jedné osoby zakouším až 

zrůdnou závist a nenávist, naschvály. Potkávám ji denně a její přítomnost je mi velice nepříjemná.  

Nenávidím ji, až se mi z toho dělá na nic. Vím, že ta nenávist nejvíc ubližuje mně, ale já si nemohu pomoci a nedokážu 

ji nevnímat, ignorovat. Chvíli se přemůžu a nějaký čas na ni kašlu, ale zase se postará o to, aby to bylo stejné... 

Začala jsem mít velké fyzické potíže. Na internetu jsem četla, že taková nenávist lidí kolem vás může jít až k prokletí, 

které se může takto projevit.  Jak se mám chránit? 

Pocit křivdy náš život svazuje a bere radost 

Dobrý den, děkuji za důvěru, se kterou se nám svěřujete. Mrzí mne, že prožíváte tolik nepříjemných pocitů ve svém 

životě. Vypadá to, že nenávist, ale také pocit křivdy Váš život svazují tak, že jej nemůžete vnímat pozitivně a prožívat 

naplno radost, kterou nám nabízí. Moc bych Vám přála, abyste tuto radost mohla zakusit. 

Ano, je pravda, že existují věci na duchovní rovině, které náš život mohou ovlivnit skrze druhé lidi tak, jak popisujete. 

Mnohem častěji jde však v našem životě o věci nikoli duchovní, ale duševní, související s naším dětstvím, výchovou, 

láskou rodičů, sebepřijetím apod. Jsou to věci, které nás ovlivňují natolik, že nedokážeme vzít život do svých rukou 

natolik, abychom sami určovali, jak budeme k některým věcem přistupovat a jak budeme chování druhých lidí 

vnímat. To, jak se chovají druzí změníme těžko, ale jak k jejich chování přistoupíme my, to v našich silách naštěstí 

změnit je. Někdy však k tomu potřebujeme odbornou pomoc, když jsou naše zranění příliš hluboká a dalekosáhlá a 

může to být začátek cesty, která není úplně krátká. 

Je skvělé, že s tím nechcete zůstat sama a píšete si o pomoc. Takto na dálku z pár řádků to však není dost dobře 

možné. Doporučuji Vám proto, abyste si někde ve svém okolí našla dobrého psychoterapeuta, se kterým budete moci 

všechny své bolesti a negativní emoce otevřít a společně s ním hledat cestu, jak by Vám mohlo být lépe. Zároveň si 

můžete najít v okolí také nějakého duchovního (kněze, pastora) a také s ním si promluvit a požádat jej o modlitbu za 

Vás. Někteří duchovní se dokonce speciálně věnují modlitbám za rozvazování a osvobození od zla. Kněz nebo pastor, 

na kterého se obrátíte, by Vám měl být schopen někoho doporučit, pokud chcete i tuto možnost vyzkoušet. Pokud na 

Vás opravdu něco "ulpělo", je toto způsob, jak cestu za tím, aby Vám bylo lépe, začít. Je dobré si ale uvědomit, že 

to nefunguje jako automat -někdo se nade mnou pomodlí a já budu v pohodě. Ať už je původ Vaší bolesti jakýkoli, 

je potřeba začít pracovat na svém vztahu především k sobě, následně ostatním lidem a postupně si budovat 

mechanismy, které Vám pomohou zvládat další obtížné situace/lidi, které se ve vašem životě ještě mohou objevit. 

Prozatím můžete zkusit praktikovat postoj, kdy lidem, kteří Vám ubližují, přejete dobro nebo se za ně můžete 

pomodlit (jste-li věřící). Můžete si říci něco ve smyslu, i když ty mi děláš toto, já se tím nenechám srazit a přeji ti do 

tvého života jen dobré, možná jsi takový/taková, protože jsi sám/sama a nešťastná. Je to nesmírně těžké s osobami, 

od kterých zažíváme něco zlého, ale je to postoj, který nám pomáhá nenechat se od nich strhnout do bahna negativních 

emocí, udržet si od nich odstup a začít se soustředit na to, co v životě chceme my. 

Držím Vám palce, abyste pro sebe našla takovou pomoc, jakou potřebujete a našla odvahu se otevřít cestě uzdravení. 

Pevně věřím, že Bůh Vás nade všechno miluje jako dobrý Otec a vstoupí do Vaší situace, pokud mu to dovolíte. A 

pokud jste tohoto dobrého a milujícího Boha doposud nepoznala, přeji Vám, aby se tak stalo. 

(Převzato z webu www.vira.cz)  
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ Z OKOLNÍCH KOSTELŮ…  

Otázka: Kde najdete tuto vitráž a koho znázorňuje?  
 

Otázka z 8.11.2020: Kde najdete tento obraz? Koho znázorňuje? Jedná 

se o oltářní obraz z kostela sv. Martina v Zámrsku. Obraz zachycuje světce 

na bílém koni v brnění. V pravé ruce drží meč, v levé červené roucho, které 

podává polonahému žebrákovi, který leží v pravém dolním rohu obrazu. 

Nad tímto výjevem se na oblacích vznášejí andílci. Obraz je malován 

metodou šerosvitu. Velmi kvalitní malba je tradicí připisována P. 

Brandlovi. (Zdroj: Evidenční list movité kulturní památky) 
 

 

https://farnostvmyto.cz/   

facebook Farnost Vysoké Mýto   

rkfvmyto@tiscali.cz  tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto  

Připravujeme se na příští neděli (22.11.2020) Slavnost Ježíše Krista Krále: 1. 

čtení: Ez 34,11-12.15-17, 2. čtení: 1 Kor 15,20-26.28; Evangelium Mt 25,31-46 

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

