
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 13. prosince do 20. prosince 2020 

 
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 14. PROSINCE 2020 – PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE 

 07:15 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
ÚTERÝ 15. PROSINCE 2020 – ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ 

 06:15 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 
STŘEDA 16. PROSINCE 2020 – STŘEDA PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ 

 17:30 – koncelebrovaná mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM  ZA MARII DOHNALOVOU 

                                  novokněžské požehnání novokněží z Litomyšle na závěr mše sv.  
ČTVRTEK 17. PROSINCE 2020 – 17. PROSINCE 

 07:15 – rorátní mše sv. s lucernami v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
                                  ZA MARII A ZDEŇKA DRAHOŇOVSKÝCH 

PÁTEK 18. PROSINCE 2020 – 18. PROSINCE 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
                                 ZA MARII GRZEWICZOVOU A EVU ŠTEINOVOU 

SOBOTA 19. PROSINCE 2020 – 19. PROSINCE 

  13:30 - křest Markéty Štohnzlové (PPM) 

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

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ZEMŘELÉHO OLDŘICHA ŠPLÍCHALA, 
RODIČE PELINKOVY, SYNA JOSEFA A DUŠE V OČISTCI  

NEDĚLE 20. PROSINCE 2020 – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 09:00 – mše sv. z kostela sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA, ŽIVÉ I 
ZEMŘELÉ Z TOHOTO RODU A DUŠE V OČISTCI 

 10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Do 12.12.2020 je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k 
sezení. Pokud dojde ke změně, situaci budeme aktualizovat na webu. Děkujeme. 

 St 16.12., 16.00-18.00: Příležitost ke svátosti smíření v kostele ve VM. Zpovídat budou P. Karel Dvořák, P. Piotr 

Antkiewicz a P. Pavel Mistr. 

 V neděli 20.12. budete mít poslední možnost zakoupit si v kostele ve VM kalendáře a knížky. 

 V našich farnostech putuje obrázek Panny Marie Dobré rady, abychom se mohli duchovně usebrat při návštěvě 

Panny Marie u sebe doma. Zájemci, hlaste se prosím u rodiny Motyčkovi (tel. 731598811).  

 Prosíme o podporu s hlídáním jesliček: čt 24.12. 15-16 hod, pá 25.12., so 26.12., ne 27.12. a na Nový rok 14-16 

hod a čt 31.12. od 16:00-16:30. Zapisujte se prosím na seznam v kostele po 2, rozpis najdete i na webu. Děkujeme. 
 11. prosince uplynulo pět let, co se odebral na věčnost vraclavský rodák a pozdější českobudějovický biskup Mons. 

Jiří Paďour. Na webu farnosti najdete na něho malou vzpomínku.  
 V zákristii nebo na faře může zapisovat intence na prosinec a celý rok 2021. 
 Nedělní sbírka ve VM: 6.12. 3.659Kč. Bohu díky 

 

EVANGELIUM: Jan 1,6-8.19-28 Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, 
aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Toto je Janovo svědectví, když k 
němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: „Kdo jsi?“ Vyznal to a nezapřel. Vyznal: „Já nejsem 
Mesiáš.“ Zeptali se ho: „Co tedy jsi? Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu tedy: „Kdo jsi? 
Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?“ Řekl: „Já jsem hlas volajícího na poušti: ‘Vyrovnejte 
cesty Pánu’, jak řekl prorok Izaiáš.“ Ti poslaní byli z farizeů. Zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, 
ani ten Prorok?“ Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; 
jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků.“ To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. 
 

KOSTEL SV. VAVŘINCE VE VYSOKÉM MÝTĚ A FRANTIŠEK SCHMORANZ ST. 
REKONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ KOSTELA 

V souvislosti s rekonstrukcí prošlo radikální proměnou také vnitřní zařízení kostela. Odstraněné 
starší převážně barokní oltáře byly většinou přestěhovány do kostelů v okolních obcích. V roce 

1889 byl u západní stěny jižní lodě instalován mramorový novogotický oltář panny Marie vyrobený 
Václavem Žďárským podle návrhu Františka Schmooranze st. a architekt vytvořil návrhy i dalších 
drobnějších součástí mobiliáře chrámu. Jeho dílem jsou snad též návrhy malovaných oken v obou bočních 
lodích s náměty světců. Zajímavostí je, že v rámci malířské výzdoby vnitřních chrámových stěn, kterou 

NEDĚLE 13. PROSINCE 2020 – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

 07:30 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM) 
 09:00 – mše sv. z kostela sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA ANNU PENKRTOVOU 

 10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM) 

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



prováděli pod vedením Karla Vítězslava Maška jeho žáci pražské Uměleckoprůmyslové školy, nalezneme 
v jižní boční lodi zobrazené mezi významnými osobnostmi podílející se na obnově též oba architekty 
přestavby – Františka Schmoranze st. a Josefa Mockera. 
(Převzato z knihy Ivo Šulc, Jan Uhlík, Kristina Uhlíková: František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan)  
 

DOPORUČENÉ KNIHY (NEJEN K VÁNOCŮM)        
PRO DĚTI: 

Advent a Vánoce pro nejmenší: Knížka je plná zábavných úkolů, hledání rozdílů, omalovánky, bludišť, 

spojovaček, puzzlí, samolepek, vybarvování atd. Vhodná pro děti od 3 do 6 let. 
Kouzelný kalendář. Podivuhodné putování do Betléma, Jostein Gaarder: Příběh, ve kterém se Jáchym snaží 
objasnit záhadu zmizení dívky, která se vydala na cestu časem i prostorem do Betléma, kde se právě narodil Ježíš. 
Anděl strážný jde do školy: Když andílek Trdliel pospíchá do školy pro anděly strážné, spadne z obláčku a přistane 
na stromě, přímo před oknem malého Aleše, chlapce, jehož má na starosti. Tehdy začíná jejich veselé dobrodružství… 

Andělské antistresové vymalovánky, Dora Lukášová: Vybarvování andělů může být příjemnou chvilkou zklidnění, 
navíc s těmi nejpovolanějšími bytostmi. Ti nejsnaživější mohou dojít až do stavu „andělského klidu”. 
Andělé na vánoční pouti. Adventní kalendář s vystřihovánkami: Každý den si můžete vystřihnout jednoho anděla 
a zavěsit ho na krásnou andělskou girlandu. Každý anděl je jiný a je také spojen s jiným příběhem.  
PRO MLÁDEŽ: 

Patnáct podobenství, P. René-Luc: Autor je známým kazatelem a misionářem. Žije na jihu Francie, kde založil a 
vede diecézní školu evangelizace CapMissio, působící především mezi univerzitními studenty. Právě z jeho oblíbených 
katechezí pro mladé se zrodila tato kniha, v níž objasňuje některé křesťanské pojmy pomocí obrazů z běžného života. 
Ahoj Ježíši, můžeme si popovídat?, Elias Vella: Jak by vypadalo setkání dnešních mladých lidí s Ježíšem? Variace 
na evangelium o cestě učedníků do Emauz se odehrává v jedné běžné restauraci. Pět mladých lidí z různých koutů 
světa spolu mluví o svém životě, když tu si k jejich stolu přisedne neznámý muž s tričkem, na němž svítí nápis LÁSKA. 
Přízrak z Kolosea, Sophie de Mullenheim: Kniha přenese mladé čtenáře zpět do starověkého Říma, kdy se kvůli 
pronásledování museli křesťané skrývat v katakombách. Příběh tří kamarádů, kteří při potyčce se zloději narazí na 
„přízrak“, zaujme nejen chlapce, ale i dívky se smyslem pro dobrodružství. 
ŽIVOT Z VÍRY, MODLITBA, DUCHOVNÍ ŽIVOT: 

Výzvy stárnutí, Aleš Opatrný: „Byli jsme mladí, a už nejsme. Ledacos nás bolí, a pokud ne sami na sobě, tak na 
svých vrstevnících vidíme, že stárnutí je proces, který nelze zastavit. Tato útlá knížka by chtěla napomoci k tomu, 

abychom se úkolu stárnutí včas chopili a dobře se ho zhostili." 

Máma odchází do kláštera!, Stéphanie Combeová: Kláře bude zanedlouho 40. Doma má chápajícího manžela a tři 
děti. Ženu se sklonem k perfekcionismu zmáhají úkoly v práci, povinnosti doma i závazky, které na sebe vzala navíc 
v zaměstnání a farnosti. Potřebovala by na chvíli vypnout… Jako řešení se nabízí týdenní duchovní pobyt v klášteře… 

Eucharistie - srdce církve. Promluvy o mši svaté, papež František: Papež František probírá s věřícími jednotlivé 
části mše svaté. Dobře porozumět mši svaté je totiž zásadní pro náš plnější, živý vztah s Bohem.  
Znamení a symboly katolické víry, Les Miller: Proč je nejznámějším křesťanským symbolem kříž? Co představuje 
adventní věnec? A dalšímu otázkami ve vztahu ke znamením a symbolům katolické víry se zabývá tato kniha. 
Modlitební knížka. Základní a tradiční katolické modlitby: Tato prakticky uspořádaná knížka není souborem všech 
modliteb, ale chce nabídnout pomoc těm, kdo nevědí, jak vykročit na cestu naslouchání Bohu a rozmlouvání s ním. 
Jak se modlit. Jednoduchý průvodce pro obyčejné lidi, Pete Greig: Při pohledu na hvězdné nebe někde hluboko 
uvnitř cítíte, že jde o mnohem víc než o náboženství. A tak se konečně obrátíte na Boha, i přestože si nejste tak úplně 
jisti, jak moc vážně to myslíte, a požádáte jej: „Pane, nauč mě se modlit.“… 

S Pánem Bohem se žije naživo, Aleš Opatrný: Aleš Opatrný je známý jako plodný autor duchovních knih, 
„doprovázeč“ a zpovědník i jako přednášející. Celý jeho životní příběh ale zná málokdo… 

3D život. O darech Boží dobroty, Martin David: Dary Boží lásky nám připomíná liturgický rok. Jsme pozváni k 
vděčnosti za ně. Kéž nám tato knížka připomíná velké bohatství darů v rozmanitých dimenzích lidského života… 

Čas prázdných kostelů, Tomáš Halík: Kniha ukazuje, že se doba pandemie nemusí nahlížet jako Boží trest, ale spíše 
jako otevřená výzva k solidaritě a k hluboké vnitřní proměně. 

Mariánský sloup. V souvislostech víry a ducha, P. Stanislav Přibyl: Knihu doprovázejí fotografie, ukázky z 
dobových dokumentů, reprodukce výtvarných děl, ale i modlitby, dopisy, básně a věroučné reflexe. 
Anděl Vánoc ať je s tebou, Anselm Grün: Vánoční příběh je plný andělů. Vánoční andělé chtějí posílit naši důvěru, 
že můžeme začínat stále znovu. Doprovázejí nás nejen o Vánocích, ale i po celý rok.  
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde najdete tuto vitráž? Koho znázorňuje? 
 

Otázka z 6.12.2020: Kde je tento obraz? Koho znázorňuje? Jedná se o obraz 

Panny Marie Immaculaty v kostele sv. Martina v Zámrsku. Nad Pannou Marií 
je citát „Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není.“ (Pís 4,7) 
 

https://farnostvmyto.cz/  facebook Farnost Vysoké Mýto   

rkfvmyto@tiscali.cz  tel. 465 420 983 www.instagram.com/katolik.vmyto  

Připravujeme se na příští neděli (20.12.2020) 4. neděle adventní: 1. čtení: 
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16, 2. čtení: Řím 16,25-27; Evangelium Lk 1,26-38 

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

