
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 22. listopadu do 29. listopadu 2020 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 23. LISTOPADU 2020 – SLAVNOST SV. KLIMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA 

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

 11:00 – mše sv. při pohřbu pana Kryštofa v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) – jen v úzkém kruhu   
pro nejbližší rodinu 

 14:00 – mše sv. při pohřbu pana Jana Bečičky v kostele na Vraclavi (PPM) – jen v úzkém kruhu pro 

              nejbližší rodinu, následovat bude společné rozloučení na hřbitově 

ÚTERÝ 24. LISTOPADU 2020 – PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DUNG LACA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

STŘEDA 25. LISTOPADU 2020 – STŘEDA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ – ČERVENÁ STŘEDA 

 13:00 – mše sv. při pohřbu pana Miroslava Kajsrlíka v kostele ve Slatině (PPM)  
 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY 

ČTVRTEK 26. LISTOPADU 2020 – ČTVRTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 08:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
PÁTEK 27. LISTOPADU 2020 – PÁTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
SOBOTA 28. LISTOPADU 2020 – SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku (PPM) 
 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
NEDĚLE 29. LISTOPADU 2020 – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele na Slatině (PPM) 
 09:00 – živý přenos na facebooku mše sv. z kostela sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA NAŠE FARNOSTI 

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

      11:30-12:30 – možnost přijmout sv. přijímání v kostele sv. Vavřince ve VM (akolyta) 

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Počty osob na bohoslužbách se budou řídit dle aktuálně platných předpisů. Svoji účast nahlašujte prosím 
na farní telefon a mail, případně přímo Radce Blajdové.  

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

15 Kč. Dále si můžete zakoupit Průvodce adventem (Brněnské diecéze) za 10 Kč a brožurku Advent 2020 

(Královéhradecké diecéze) inspirovanou texty encykliky papeže Františka Laudato si´za 26 Kč. 
 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. Knížky pro děti jsou v nabídce již dnes. 
 St 25.11.: Červená středa – připomínka lidí pronásledovaných pro víru – ve večerních hodinách bude kostel sv. 

Vavřince ve VM na tuto připomínku nasvícený na červeno 

 Pokud si chcete nechat požehnat adventní věneček, přineste ho do soboty 28.11. do kostela sv. Vavřince pod 
obětní stůl se svojí jmenovkou. Požehnán bude při mši sv. na 1. neděli adventní, vyzvednout si ho budete moci 
29.11. od 11:30 do 12:30. 

 Nedělní sbírka ve VM + příspěvek do pokladniček v kostele: 15.11. 1.998 Kč + 2.000 + 800 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/ 

 

ADVENTNÍ VÝZVA - PROŽIJTE ADVENT S MARIÍ V BIBLICKÉM TRIU 

Nabízíme vám “adventní výzvu”, ve které vás zveme k vytvoření tzv. biblických trií a prožití 
adventu s Marií. Na webu farnosti najdete tabulku s programem setkání a danými úryvky a také 
se můžete podívat na video, které biblická tria představuje. 
Jak na to? 

*Sežeň si dva lidi, se kterými by ses mohl celkem 5x sejít a kteří by byli s tebou ochotni sdílet evangelium. (Není 
podmínkou, aby to byli praktikující katolíci, ale můžou to být např. i hledající, kteří se zajímají o Bibli. Trio můžou 
vytvořit i mládežníci nebo starší děti, horní věková hranice je neomezen. Trio můžete vytvořit také v rámci rodiny.) 
*Domluv si s nimi čas a místo setkání všech schůzek (lze se setkat i v online prostoru, např. na Skypu, Zoomu atd.). 
*Vytiskni si přiloženou tabulku, která obsahuje všechny potřebné informace. 
*Na každé setkání se připrav přečtením si daného úryvku (na témata: Zvěstování, Navštívení, Mariina chvála a  

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 – mše sv. 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 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM) 
                 

https://farnostvmyto.cz/co-delat-kdyz/chci-dat-dar-na-cirkev/


Narození v Betlémě) a připravením si odpovědí na dané otázky. 

*Během setkání, které má trvat 60 minut, se řiď nabídnutou metodikou. 

*Bonusem tohoto adventního programu jsou 3 dárky spojené s darováním času a setkání nad sdílením toho, jaké 
dárky jsem vymyslel. (Více v přiložené tabulce.) 
 

BRANDLŮV ZRESTAUROVANÝ OBRAZ SE VRÁTIL DO KOSTELA SV. VAVŘINCE  

Ve čtvrtek 19.11. se vrátil do kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě po ročním restaurování 
obraz Nanebevzetí Panny Marie. Zpět na oltář byl nainstalován v pátek 20.11. v pravé poledne 
za zvuku zvonu a modlitby Anděl Páně. Na webu farnosti si můžete prohlédnout video z jeho 

návratu, fotogalerii a rozhovor s restaurátory. 
 

EVANGELIUM: Mt 25,31-46 Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a 
s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A 
oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po 

levici. Tu řekne král těm po své pravici: ‘Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, 
které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem 
žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a 
navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.’ Spravedliví mu na to řeknou: ‘Pane, kdy jsme tě viděli 
hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, 
a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?’ Král jim odpoví: ‘Amen, pravím 
vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.’…  
 

KOSTEL SV. VAVŘINCE VE VYSOKÉM MÝTĚ A FRANTIŠEK SCHMORANZ ST. 
ZAČÁTEK REKONSTRUKCE KOSTELA SV. VAVŘINCE VE VM V ROCE 1876 

V Hradci Králové byl Schmoranz velmi vázán původní stavbou kostela musel zde navrhnout 
přístup vhodně spojující objekt ze 14. století s požadovanou rekonstrukcí. Nejinak tomu bylo i 

v další významné realizaci, v projektu obnovy chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. I tento objekt prošel 
složitým stavebním vývojem, již od 14. století, stejně jako kostely v Chrudimi či Hradci Králové. Ve 
Vysokém Mýtě bylo o opravách kostela rozhodnuto v roce 1876, kdy purkmistr města Jan Bedřich Tůma 
pozval „do Vysokého Mýta p. architekta Františka Schmoranze ze Slatiňan u Chrudimi, stavitele krásného 
gotického kostela sv. Jakuba v Poličce, aby kostel prohlédl, potřebné opravy a přestavby určil, plány a 
rozpočet učinil.“ Téhož roku byl projekt schválen vídeňskou ústřední komisí a rekonstrukce mohla začít.  
(Převzato z knihy Ivo Šulc, Jan Uhlík, Kristina Uhlíková: František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze 
Slatiňan) 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: KONEC SVĚTA Z PÍSMA 

''Kdo je na střeše, nesestupuj, abys vzal něco ze svého domu, kdo je na poli, nevracej se, aby sis vzal své 
roucho! Běda ženám v požehnaném stavu i kojícím v ony dny! Modlete se, aby váš útěk nenastal v zimě 

nebo v sobotu!" Podivuji se nad těmito slovy a nahání mi hrůzu, zvláště - běda ženám v požehnaném stavu a kojícím. 
Proč? Co se s nimi stane, copak je zlé mít dítě, kojit, nebo být v požehnaném stavu při konci světa? 

Apokalyptické vyjadřování 
Dobrý den, text, na který se ptáte, je součástí tzv. Ježíšovy apokalyptické řeči, která se nachází v evangeliích podle 
Matouše, Marka a Lukáše (konkrétně tato verze je podle Matouše 24,17-20). Ježíš v této řeči popisuje budoucnost v 
obrazech, které odpovídají apokalyptickému vyjadřování. Mluví o budoucím utrpení. Jeho slova se nejkonkrétněji 
naplnila vypleněním Jeruzaléma v roce 70. K této události se váží Ježíšova slova nejzřetelněji, i když se týkají i všeho 
ostatního utrpení, kterému jsou lidé reálně vystaveni až do Ježíšova druhého příchodu. Proto také celá řeč končí 
vyprávěním o soudu a o tom, že zachráněni budou ti, kteří se chovali k ostatním v tomto těžkém období milosrdně 
(Matouš 25,31-46). Slova o ženách jsou součástí obrazné mluvy, mají názorně vysvětlit, jak těžká doba lidi čeká (a 
vyplenění Jeruzaléma bylo opravdu kruté). Ježíš tu mluví mimo jiné o Židovské válce proti Římským okupantům, a 
při každé válce se rodí méně dětí, protože rodiče odkládají potomstvo na lepší časy. V žádném případě se tu ženám 
nezlořečí (o tom, jak Ježíšovi na dětech záleželo, čteme v Matoušovi 19,14), ale říká se, že nastane takové soužení, 
že ženy nebudou chtít mít děti. Celá řeč patří mezi náročnější části evangelií, můžeme jí ale rozumět tak, že Ježíš 
mluví o přicházejícím Božím království. Než ale přijde, musí svět projít jakýmisi "porodními bolestmi", při kterých 
se ukáže, jaký kdo je a zda do Božího království může vstoupit. (Převzato z webu www.vira.cz)  
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ Z OKOLNÍCH KOSTELŮ…  
Otázka: V které části nově zrestaurovaného obrazu se nachází tento 
výřez? Co na něm je? 
 

Otázka z 15.11.2020: Kde najdete tuto vitráž a koho znázorňuje? Jedná 
se o vitráž sv. Alžběty, kterou najdete v presbytáři kostela sv. Vavřince 
ve VM. 
 

https://farnostvmyto.cz/   

facebook Farnost Vysoké Mýto   

rkfvmyto@tiscali.cz  tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto  

Připravujeme se na příští neděli (29.11.2020) 1. neděle adventní: 1. čtení: Iz 

63,16b-17.19b;64,2b-7, 2. čtení: 1 Kor 1,3-9; Evangelium Mk 13,33-37 

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

