
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 8. listopadu do 15. listopadu 2020 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 9. LISTOPADU 2020 – POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY 

 08:00-08:30 – možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v Božím hrobě ve VM (PPM) 
ÚTERÝ 10. LISTOPADU 2020 – PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE 

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

STŘEDA 11. LISTOPADU 2020 – PAMÁTKA SV. MARTINA, BISKUPA 

 17:00-18:00 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v Božím hrobě ve VM (PPM) 
ČTVRTEK 12. LISTOPADU 2020 – PAMÁTKA SV. JOSAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA 

 08:00-08:30 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v Božím hrobě ve VM (PPM) 
PÁTEK 13. LISTOPADU 2020 – PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY 

 17:00-18:00 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v Božím hrobě ve VM (PPM) 
SOBOTA 14. LISTOPADU 2020 – SOBOTA 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

 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 (PPM) 
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,  

                                 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. 

 V pá 13.11. a so 14.11. se uskuteční online Konference o evangelizaci. Kromě jiného zde zazní přednášky P. 
René Luca, arcibiskupa Jana Graubnera, Kateřiny Lachmanové atd. Podrobný program najdete zde: 
https://www.evangelizace.eu/program/  

 Nedělní sbírka ve VM + příspěvek do pokladniček v kostele: 1.11. 2.591 Kč.  Dary na účet: 5.000 Kč + 1.000 
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 25,1-13 Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti 
pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly 
sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho 
nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: ‘Ženich je tady! Jděte mu naproti!’ 
Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: ‘Dejte nám trochu oleje, lampy 
nám dohasínají.’ Ale prozíravé odpověděly: ‘Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k 
prodavačům a kupte si.’ Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se 
zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: ‘Pane, pane, otevři nám!’ On však odpověděl: ‘Amen, amen, pravím 
vám: Neznám vás.’ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ 
 

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

V Regionálním muzeu v Chrudimi probíhá výstava „Architekt a památkář František 
Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan“ v rámci které byla vydána publikace autorů 
Iva Šulce, Jana Uhlíka a Kristiny Uhlíkové (roz. Kaplanové) František Schmoranz st. a rod 

Schmoranzů ze Slatiňan. Z této publikace vám přineseme na pokračování kapitolu, která se týká kostela sv. 
Vavřince ve Vysokém Mýtě. 
 

 

 

NEDĚLE 8. LISTOPADU 2020 – NEDĚLE 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

                ZA LUDMILU A BOHDANA PÁVOVY A CELOU RODINU 

 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, akolyta), (boční vchod u kříže) 
      13:30-14:00 - možnost přijmout sv. přijímání a svátost smíření v kostele na    

Knířově (PPM) 
 

https://www.evangelizace.eu/program/
https://farnostvmyto.cz/co-delat-kdyz/chci-dat-dar-na-cirkev/


KDO BYL FRANTIŠEK SCHMORANZ STARŠÍ 

František Schmoranz starší (1814-1902) byl architekt, stavitel a restaurátor druhé poloviny 19. století. V 

Kutné Hoře se vyučil zedníkem, poté studoval na vídeňské Akademii. Od roku 1837 žil ve Slatiňanech. V 
letech v 1844–1871 působil jako městský stavitel v Chrudimi. Z titulu své funkce se výrazně podílel na 
obnově Chrudimi po zhoubném požáru v roce 1850. Od roku 1853 působil jako krajský konzervátor 
vídeňské ústřední komise pro ochranu památek.  
Jeho nejstarší syn František byl též architektem, druhý syn Josef působil jako malíř, dekoratér a pedagog, 
třetí syn Jan působil v Chrudimi a převzal otcovu firmu. Poslední syn Gustav byl ředitelem Národního 
divadla a působil i jako spisovatel, překladatel a malíř. (Zdroj: Wikipedia) 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI O VÍŘE: CO KDYŽ NEJSEM PRO KLÁŠTER DOST DOBRÁ? 

Dobrý den, již mnoho let, asi od 15 let cítím, že mě Bůh volá do kláštera.  Poslední dobou pocit vstupu 
mi zesílil tolik, že jsem si tím jistá. Zároveň mám pocit, spíše mě napadá myšlenka, „co když nejsem pro 

klášter dobrá", protože nemám co nabídnout, nejsem chytrá, dostatečně vzdělaná, nemám žádný talent, nemohla 
bych pracovat někde jako učitelka, zdravotní sestra atp. Zároveň jsem pracovitá, bez dluhů, dětí, partnera. Chtěla 
bych poprosit o odpověď na pár dotazů. 
1) Jaké musím mít vzdělání na vstup do kláštera? 2) Jak bych případně mohla v klášteře pomáhat?  (Je možné se 
věnovat úklidu, kuchyni, zahradě, nebo např. jako sanitář v nemocnici?) 3) Jaké jsou důvody pro odmítnutí? 
 

Dobrý den, Je krásné, že cítíte povolání a že jste se rozhodla udělat skrze svůj dotaz další krok na cestě dál. 
K Vaší první otázce: nemít vzdělání není nikdy překážkou duchovní cesty. Pán Ježíš řekl: Velebím tě, Otče, Pane 
nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. (Mt 11, 25) Bylo mnoho 
těch, kteří měli velmi malé vzdělání, a ve svém životě dosáhli velké svatosti. Za všechny mohu uvést příklad Leonie 
Martinové. Jde o sestru svaté Terezie z Lisieux. Leonie od útlého dětství až do stáří projevovala jen velmi málo 
přirozených darů. Svůj život prožila v klášteře visitantek a dokázala spolupracovat s Boží milostí tak výjimečně, že 
je nyní v procesu beatifikace. Říkává se, že přestože se právě o ní se v celé kauze svatořečení Terezičky mluvilo snad 
nejméně, právě ona nejvíce z celé rodiny Martinových dokázala naplňovat poselství své ´malé´ sestry Terezie. 
Můžeme říci, že někdy je dokonce určitá jednoduchost a prostota v duchovním životě výhodou. 
Ke druhé otázce: V každém klášteře je třeba každé práce, nedělejte si s tím hlavu. Mnoho prací je velmi 
jednoduchých, jistě byste byla pomocí. Všechny práce, o kterých píšete, jsou v různých klášterech potřebné. 
Nezapomeňte, že Pán sám připraví Vaše místo tak, aby pro vás bylo dobré. 
Ve třetím dotazu se ptáte na důvody pro odmítnutí. Jedinou právně vyjádřenou překážkou života v klášteře je 
manželský slib. Ostatní důvody bývají osobní. Například k odchodu by vedla skutečnost, že někdo není schopen žít 
normálním řeholním životem, není schopen žít ve společenství. Nejčastěji je důvodem odchodu z kláštera vnitřní 
osobní cesta, která není v souladu s životem v klášteře. Jakési vnitřní nesouznění člověka. Někdy se stane, že je třeba 
zkusit i druhou komunitu, aby člověk našel to, co hledá. Samozřejmě není dobře stát se jakýmsi duchovním 
poutníkem po klášterech. Jistě mne chápete. Znovu bych ale nejraději řekla, abyste se takovými věcmi v tuto chvíli 
nezaobírala a spolehla se v důvěře, že Pán vede Vaše kroky. 
Vstup do nějakého řeholního společenství je vždycky smlouvou dvou stran. Na jedné straně je řeholní komunita a na 
druhé straně Vy. Jde o společné kráčení a postup kupředu s pohledem upřeným na Pána Ježíše. Společně se rozlišuje, 
co je vhodné jako další krok. Z Vašich slov je cítit, že máte za sebou poctivou osobní cestu s Pánem, slyšela jste jeho 
volání, které chcete následovat, a to je základ. Součástí povolání jsou také často bratři a sestry – druzí lidé. Bůh 
povolává ve společenství. Jaká je Vaše cesta? Máte zkušenosti s nějakým společenstvím, nějakou obyčejnou skupinu 
věřících? Ke splnění Vaší touhy by bylo dobré nějak konkrétně začít. Máte osobní kontakt s nějakou kongregací nebo 
klášterem?  Jestli jste ještě nikoho neoslovila, je dobře si uvědomit, jestli je pro Vás například více přitažlivé pracovat 
s dětmi nebo s dospělými či se starými lidmi, s nemocnými nebo se zdravými…? Bůh nás volá často tam, kde nám 
dává dary a každá kongregace má specifický úkol. 
Píšete, že cítíte povolání už řadu let. Člověka volá k takovému životu Bůh. A k Vám mluví! To je důležité. Ptejte se 
ho, na které konkrétní místo Vás volá. Navštěvujte kostely, čtěte vývěsky, domluvte si setkání s nějakými sestrami, 
odjeďte k nim na víkend. A nebojte se, Pán Bůh si Vás povede, budete-li mu naslouchat a plně důvěřovat. 
Možná již máte nějakého duchovního doprovázejícího. Pokud ne, svěřte se nějakému knězi nebo sestře. Nezůstávejte 
v těchto otázkách sama. Oni Vám pomohou na osobní cestě i v konkrétních věcech. (Převzato z webu www.vira.cz)  
 

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

Otázka z 1.11.2020: Kde najdete tento obraz? Tento obraz se nachází 
v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině, zobrazuje Ježíše Krista, který drží 
v levé ruce kalich. 
 

 

 

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

www.instagram.com/katolik.vmyto  

Připravujeme se na příští neděli (15.11.2020) 33. neděle v mezidobí: 1. 

čtení: Př 31,10-13.19-20.30-31, 2. čtení: 1 Sol 5,1-6; Evangelium Mt 25,14-30 

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


 

PRŮVODCE INTERIÉREM KOSTELA SV. VAVŘINCE:  
BAROKNÍ OLTÁŘ 

 

 

Pokračování příště.  
(Převzato z knihy Kristiny Kaplanové a Štěpána Váchy „Chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě“.) 
 


