
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 29. listopadu do 6. prosince 2020 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

PONDĚLÍ 30. LISTOPADU 2020 – SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA 

 07:15 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
ÚTERÝ 1. PROSINCE 2020 – ÚTERÝ PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

 06:15 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA P. PAVLA TÁBORSKÉHO 

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

STŘEDA 2. PROSINCE 2020 – STŘEDA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

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

ČTVRTEK 3. PROSINCE 2020 – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE 

 07:15 – rorátní mše sv. s lucernami v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
                                 ZA JAROSLAVA A RŮŽENU BLAJDOVY 

PÁTEK 4. PROSINCE 2020 – PÁTEK PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
 19:00-20:00 – Nikodémova noc 

SOBOTA 5. PROSINCE 2020 – SOBOTA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
NEDĚLE 6. PROSINCE 2020 – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

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

 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 brožurku Advent 2020 (Královéhradecké diecéze) inspirovanou texty encykliky papeže 
Františka Laudato si´za 26 Kč. V kostele ve VM si můžete zakoupit kalendáře na příští rok a vybrat si z velké 
nabídky novinek nejen z Karmelitánského nakladatelství. Bohatá je také nabídka knížky pro děti. 

 Na webu farnosti si můžete prohlédnout fotogalerie z návratu Brandlova obrazu „Nanebevzetí Panny Marie“ 

zpět na oltář a dále fotogalerie z Červené středy. 

 Prožít advent s Marií: na webu farnosti najdete podrobnosti k této „adventní výzvě“, tj. založení biblického tria  
 Od út 1.12. si budete moci prohlédnout v kostele sv. Vavřince putovní výstavu Adopce na dálku Oblastní Charity 

Hradec Králové. 

 St 2.12., 16:00-17:00, kostel sv. Vavřince, příležitost ke svátosti smíření, zpovídá P. Jan Kunert. 
 Pá 4.12., 19:00-20:00, kostel sv. Vavřince: Nikodémova noc. Zpovídat bude P. Pavel Mistr, vstup hl. vchodem. 

 So 5.12., 9:00, 10:30 a 13:30 můžete sledovat na YouTube kanálu farnosti Litomyšl adventní duchovní obnovu 
s P. Jaroslavem Brožem. V 11:45 můžete sledovat živý přenos mše sv. z Litomyšle. Plakátek ve vitrínce.  

 I když se nedostanete každý den na mši sv., můžete začít každý den s rorátní ranní pobožností, a to buď 
prostřednictvím internetu na webových stránkách www.roraty.online nebo v mobilní aplikaci RORÁTY 2020, 

která je ke stažení na Google Play. Každý den doby adventní se na ní objeví aktuální ranní pobožnost i možnost 
živého audiopřenosu z kostela v Dolním Němčí (v 7 hodin na cca 30 min). Každodenní ranní modlitba bude 
obsahovat žalmy, četbu z Písma, rozjímání, přímluvy a další modlitby, ale především tradiční adventní zpěvy.  

 V zákristii nebo na faře může zapisovat intence na prosinec a celý rok 2021. 
 Nedělní sbírka ve VM + příspěvky na účet: 22.11. 3.728 Kč + 500 Kč + 5.000 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: Mk 13,33-37 Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde 
poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou 
moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer 
nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám 
všem: Bděte!“ 

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) 
                 

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


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

ZAČÁTEK REKONSTRUKCE KOSTELA SV. VAVŘINCE VE VM V ROCE 1876 

Kostel sv. Vavřince je trojlodní stavba vklíněná do prostoru malého 
náměstí na nejvyšším místě města v jeho jihozápadním cípu. Opravy 

byly zahájeny v roce 1876 presbytářem, kde došlo k úpravám střechy, 
sanktusníkové věžičky, opěrných pilířů i přilehlé sakristie. Pilíře byly třikrát 
odstupněné, přidána byla obíhající podokenní římsa. Vrcholy pilířů odkazují 
k vrcholné gotice jsou završené malou kytkou. Z nich pak vybíhají opěrné oblouky 
k pilířům sakristie připojené k jižní straně presbytáře. Pilíře u sakristie jsou opatřeny 
různě velikými fiálami. V následujícím roce se pokračovalo na severní straně 
trojlodí, kde došlo k radikálnímu stržení některých kleneb kvůli havarijnímu stavu a 
jejich nahrazení „klenutím v jednoduché gotice, aby se s druhým v lodích 
srovnávalo.“ 

V následujících letech byl opraven celý exteriér jižní lodi – všechna okna byla nově 
zaklenuta kružbami, lomené okno na východní straně bylo přeměněno na rozetu. 
Poté se pokračovalo s přestavbou celé západní části kostela, kde bylo demolováno 
i klenutí kůru, ale „našly se v rozích mezi portálem a věžemi patky čily základy 
jednoho jen klenutí pro kůr a našly se zrovna tak vysoko, jak pak architekt 
Schmoranz tyto patky pro nové klenutí byl určil, důkaz to, jak své věci rozumí a 
byl jí jist.“  Západní průčelí nese několik typických znaků Schmoranzovy tvorby. Nalezneme zde odstupňovaný, i 
když poněkud méně propracovaný reliéfní dekor ve štítu, je zde použito velké množství shodných kamenických 
prvků – čtyřlisty, trojlisty, kytky a mnoho jiného. (Převzato z knihy Ivo Šulc, Jan Uhlík, Kristina Uhlíková: František 
Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan) 
 

PROHLÁŠENÍ BISKUPŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA  
Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší 
aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení 
bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení 
pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.  
Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako 
profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří 
zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj 
čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, 
zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.  
Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k 
němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k 
nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. 

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat 
a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především 
svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce 
skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému 
Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost 
za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. 
Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, 
uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska 
změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili 
zpět ke své první Lásce, k Bohu. 
Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů 

Vaši biskupové, Praha, 20. listopadu 2020 
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tento reliéf? Koho znázorňuje? 
 

Otázka z 22.11.2020: V které části nově zrestaurovaného obrazu se nachází tento výřez? Co 
na něm je? Jedná se o podpis autora obrazu, který se nachází v pravém 
dolním rohu. „Petrus Brandl pinxit Anno 1728.“ 
 

https://farnostvmyto.cz/   

facebook Farnost Vysoké Mýto   

rkfvmyto@tiscali.cz  tel. 465 420 983 

www.instagram.com/katolik.vmyto  

 

 

 

 

Připravujeme se na příští neděli (6.12.2020) 2. neděle adventní: 1. čtení: Iz 

40,1-5.9-11, 2. čtení: 2 Petr 3,8-14; Evangelium Mk 1,1-8 

Návrh přestavby západního průčelí 
kostela sv. Vavřince s detaily kružeb, 
mezi lety 1876-1891 

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

