
            Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

      Bohoslužby od 6. prosince do 13. prosince 2020 

 
 
 
 
 
 

 

PONDĚLÍ 7. PROSINCE 2020 – PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

 06:15 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
ÚTERÝ 8. PROSINCE 2020 – SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKRVNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

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

STŘEDA 9. PROSINCE 2020 – STŘEDA PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
ČTVRTEK 10. PROSINCE 2020 – PANNY MARIE LORETÁNSKÉ 

 07:15 – rorátní mše sv. s lucernami v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA SESTRY LORETÁNKY 

PÁTEK 11. PROSINCE 2020 – PÁTEK PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ 

 17:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)  
  ZA MIROSLAVA DVOŘÁKA, RODINU A DUŠE V OČISTCI 

SOBOTA 12. PROSINCE 2020 – SOBOTA PO 2. NEDĚLI ADVENTNÍ 

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

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

INFORMACE A DALŠÍ NABÍDKY:  

 Podle usnesení Vlády ČR ze dne 30. 11. 2020 je s účinností od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový 
počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení. V chrámu sv. Vavřince se jedná cca o 70 
osob, na Vraclavi o 30 osob. Proto vás prosíme, abyste podle možností, jste např. mobilní, navštívili např. sobotní 
mši sv. v 16.00 v Zámrsku či v 17.30 ve VM nebo nedělní mši sv. v 13.30 v Knířově. Děkujeme. 

 Dnešní sbírka je věnována na Kněžský seminář a formace bohoslovců 

 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. 

 V neděli 13.12. budete mít možnost zakoupit si kalendáře a knížky po mši sv. na Vraclavi a na Knířově. 

 Během prosince si v kostele sv. Vavřince můžete prohlédnout putovní výstavu Adopce na dálku Oblastní Charity 
Hradec Králové. 

 Od 2.12. 2020 začala Panna Maria Dobré rady putovat po našich farnostech ve Vysokém Mýtě, abychom se 
mohli duchovně usebrat při návštěvě Panny Marie u sebe doma. Inspirací bylo obdobné putování Panny Marie 
v Dolanech u Olomouce. Posvěcený obrázek Panny Marie Dobré rady (kapesní velikosti) by měl zůstat na 
každém místě tři dny. Nejsou předepsané žádné modlitby, ale bylo by dobré, kdyby se u Panny Marie Dobré rady 
podle možností sešla rodina, aby se prohloubila v našich rodinách víra, pokoj a prožívání radosti. Putování je 
koncipováno tak, aby mohlo probíhat za současné pandemie Covidu a sloužilo k utužování a povzbuzení rodin. 
Zájemci, hlaste se prosím u rodiny Motyčkovi (tel. 731598811). S přáním Božího požehnání rodina Motyčkova. 

 V zákristii nebo na faře může zapisovat intence na prosinec a celý rok 2021. 
 Nedělní sbírka ve VM + příspěvky na účet: 29.11. 4.618 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: Mk 1,1-8 Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já 
posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu 
stezky!“ Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý 
judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a při tom vyznávali své hříchy. Jan 

nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal: „Za mnou už 
přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil 
vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ 

 

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

Připravujeme se na příští neděli (13.12.2020) 3. neděle adventní: 1. čtení: Iz 

61,1-2a.10-11, 2. čtení: 1Sol 5,16-24; Evangelium Jan 1,6-8.19-28 

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


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

Za vedení Františka Schmoranze st. byly položeny základy pro severní věž, která se začala 
vyklánět ze své osy, ale v roce 1892 byl Schmoranz nucen ze stavby ze zdravotních důvodů 

odstoupit a předal ji o generaci mladšímu Josefu Mockerovi. Ten vedl přestavbu dalších sedm let a v té době 
byly u kostela dostavěny obě věže s tzv. routovou střechou a začaly další práce na opravě presbytáře. 
Rekonstrukce chrámu byla dokončena Josefem Podhájským a Arnoštem Živným v roce 1904.  

FINANCOVÁNÍ REKONSTRUKCE KOSTELA 

Obnova byla financováno do roku 1895 z větší části obcí, část prostředků poskytli i místní obyvatelé. 
Celkový náklad do té doby činil 102.325 zlatých. Po roce 1895 si obec začala na přestavbu kostela půjčovat 
a finanční pomoc nabídla i vysokomýtská První záložna. Na kostel daroval 1.000 zlatých rovněž majitel 
zámku v Litomyšli a Chroustovicích, kníže Thurn – Taxis.  
(Převzato z knihy Ivo Šulc, Jan Uhlík, Kristina Uhlíková: František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan)  
 

       Na webu farnosti si můžete prohlédnout fotogalerii z rorátní mše sv. 

                 
 

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ MARIE SVATOŠOVÉ: MĚL BYCH MÍT BÍLOU HŮL 

Rozsvěcím svíci na adventním věnci a znovu, dnes už poněkolikáté se v myšlenkách vracím na jednu hodně 
rušnou pražskou křižovatku. Na tu, na které jsem ráno nepřevedla mladého člověka s bílou holí na protější 

chodník. Nepřevedla, protože jsem nechtěla o tuhle příležitost připravit jiného mladíka, který očividně vybojovával 
svůj zápas: „Mám, nemám?“ V rozhodující chvíli, právě když blikla oranžová, se přece jen odhodlal: „Chceš na druhou 
stranu? Tak se mě chyť. Já tam jdu taky.“ Nevidomý se na druhém chodníku rozloučil: „Dík a slunce v duši!“ „Slunce 
v duši, jo? To máš od toho, co předpovídá počasí v televizi, že?“ „Ne, to mám ze své vlastní zkušenosti“, usmál se, a 
ten úsměv mu na tváři vydržel ještě dlouho. Přibývající světlo na adventním věnci symbolizuje blízký příchod Krista, 
který rozptyluje temnotu a strach, protože je, jak sám o sobě řekl, světlem: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, 
nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8,12-13) Jsem přesvědčena o tom, že onen nevidomý z 
dnešního rána neměl ten pozdrav odposlouchaný od pana Zákopčaníka, ani ho neopakoval bezmyšlenkovitě jako 
nějakou frázi. Šťastný úsměv na jeho tváři nemohl nikoho nechat na pochybách, že to má skutečně zažité, že to má z 
vlastní zkušenosti. V tom člověku prostě bylo světlo. A bylo to na něm vidět. Bylo v něm světlo, protože ho do svého 
nitra pustil. Neuzavřel se mu. Nebránil mu. Měl odvahu to udělat. Ono to od člověka kus odvahy vyžaduje. To světlo 
– Ježíš – si na nás opravdu posvítí. A to nemusí být zrovna příjemné. Najednou se v pravém světle ukáže všechno, co 
bylo dosud skryté pod zdáním bezvadné spravedlnosti, všechno, co bylo zametené pod koberec, aby to nebylo vidět. 
Tohle světlo hravě prozkoumá hlubiny lidského srdce, vynese všechnu špínu napovrch a strhne masku, za kterou jsme 
se možná dosud schovávali. To zřejmě nějak podvědomě tuší všichni, kdo se setkání s Ježíšem snaží vyhnout – o 

Vánocích i mimo ně. Nejspíš jim nikdo neřekl, že tohle světlo nás nepřichází odsoudit, ale zachránit. Stačí pouze se 
nezdráhat, nezatloukat, ale tu svoji bídu, tu svoji špínu prostě přiznat a chtít se z ní dostat. Chtít se uzdravit. To je celé. 
Tak málo stačí, aby měl člověk ono slunce v duši. V téhle souvislosti se mi od rána v mysli nevrací jenom ta scéna z 
rušné křižovatky, ale taky jedna známá křesťanská píseň se slovy: „Měl bych mít bílou hůl a na očích pásku, protože 
nevidím, jak vroucně má Bůh rád.“ Kolik takových „nevidomých“ mezi námi „vidoucími“ asi je? Možná většina. 
Nedovedu to odhadnout a ani na to nemám právo, protože přikázání je jasné a nekompromisní: nesuďte a nebudete 
souzeni. Ale dám vám typ jak snadno a celkem přesně můžete odhadnout procento lidí se sluncem v duši mezi těmi, 
kteří po ulici s tou bílou holí skutečně chodí. Stačí přečíst si příběhy nevidomých, které sesbírala paní Jiřina 
Medveďová ze Zlína a které jako útlou knížečku s názvem „S bílou holí“ v těchto dnech vydalo Karmelitánské 

nakladatelství. Až vás zase někdo nebo něco naštve, doporučuji přečíst si z ní kterýkoliv z příběhů, 
zazpívat si „Měl bych mít bílou hůl a na očích pásku…“ a hned bude líp. Možná i to slunce v duši se 
objeví.  (Převzato z webu www.vira.cz)  
 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…  
Otázka: Kde je tento obraz? Koho znázorňuje? 
 

Otázka z 29.11.2020: Kde najdete tento reliéf? Koho znázorňuje? Jedná se o reliéf sv. 
Ondřeje, který je umístěn na kazatelně v kostele sv. Vavřince. 
 

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

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

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

