Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od do 26. června do 3. července 2022
NEDĚLE 26. ČERVNA 2022 – 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 – poutní mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
09:00 – rozlučková mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) NA PODĚKOVÁNÍ
ZA 23 LET VE FARNOSTI VYSOKÉ MÝTO A PROSBA O POŽEHNÁNÍ
PRO ŽIVOT NAŠÍ I NOVÉ FARNOSTI
10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (P. Vít Horák)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
PONDĚLÍ 27. ČERVNA – PONDĚLÍ 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
15:30 – mše sv. v Naději ve VM (PPM)
ÚTERÝ 28. ČERVNA 2022 – PAMÁTKA SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA NENAROZENÉ DĚTI
STŘEDA 29. ČERVNA 2022 – SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ČTVRTEK 30. ČERVNA 2022 – ČTVRTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
PÁTEK 1. ČERVENCE 2022 – PÁTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
SOBOTA 2. ČERVENCE 2022 – SOBOTA 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:30 – bohoslužba slova v kostele sv. Vavřince ve VM (jáhen Josef Roušar)
NEDĚLE 3. ČERVENCE 2022 – 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
09:00 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOST
10:40 – mše sv. v kostele na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v kostele na Knířově (PPM)
Dnešní sbírka je určena na charitu.
Po mši sv. zveme na farní zahradu do farní kavárny (zvláště ty, kteří se odpoledne nemohou zúčastnit farního dne).
Ne 26.6., od 15.00, farní zahrada: Farní den – rozlučka s P. Pavlem Mistrem.
Po 27.6., 9.00: Prosíme o pomoc s vynesením půjčených laviček před faru.
Út 28.6., 17.00, fara: Zamyšlení nad liturgickými texty následující neděle
Pá 1.7.-pá 8.7.: Rodinný pobyt anebo Prázdniny s malým oslíkem na Vranicích.
So 9.7.-so 23.7.: Letní dětský tábor Vranice 2022. V celotáborové hře si letos zahrajeme na Rytíře.
Zájemci, kteří byste byli ochotni se střídat se Zelenkovýma v přípravě farní kavárny a pomoci tak vytváření
společenství, a také vy, kteří byste byli ochotni nabídnout pomoc a zázemí varhaníkovi Pavlovi Diblíkovi hlaste
se prosím Jiřímu Zelenkovi (tel. 703 178 592).
Moc děkujeme za vaše příspěvky na nové osvětlení oltáře Nanebevzetí Panny Marie.
Ne 31.7., 17.00, kostel sv. Vavřince: koncert vlídného písničkáře Pavla Helana
Nedělní sbírka ve VM z 19.6. na pastorační aktivity diecéze: 6.830 Kč. Bohu díky!
EVANGELIUM: Lk 9,51-62 Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš vzat vzhůru, pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma.
Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale Samaritáni ho nepřijali,
protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň,
aby je zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice. A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za
tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam
by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého
otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu
za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku
na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.“
STAVEBNÍ INVESTICE V KOSTELE SV. VAVŘINCE VE VYSOKÉM MÝTĚ 1999-2022
Celkové opravy a restaurování ve farnosti Vysoké Mýto se v letech 1999-2022 vyšplhaly na celkovou částku 20.788.247 Kč,
v kostele sv. Vavřince pak na částku 19.531.066 Kč.
V roce 2000 se nejprve začalo díky Programu regenerace s podporou města Vysoké Mýto s opravou střešní krytiny na
kostele v celkové částce 4.850.410 Kč. Opravu provedla firma Městský stavební podnik Vysoké Mýto.
Dále se v letech 2005-2007 pokračovalo s realizací měděných střech na bočních lodích kostela firmou pana Milana
Halamky v částce 1.081.776 Kč a firmou pana Daniela Bartoše byla provedena v částce 526.100 Kč restaurátorská oprava
balustrády. V letech 2007-2018 byly postupně opět díky Programu regenerace restaurované vitráže ateliérem Jaroslava
Skuhravého z Nového Boru ve spolupráci s restaurátorem kamene Zdeňkem Šmahelem v celkové výši 8.528.359 Kč.
V letech 2018-2020 bylo s pomocí dotace Pardubického kraje započato s instalací ochrany proti holubům na kostele firmou
pana Miloše Krejsy, zatím v celkové výši 423.231 Kč.
V roce 2003 získala jižní věž kostela pomocí občanského sdružení Zvon pro město – zvon pro nové tisíciletí nový zvon sv.
Jiří, který byl odlit ve firmě Rudolfa Pernera v německém Passau v celkové částce 877.593 Kč + další přidružené náklady.
V letech 2019-2020 proběhla postupně renovace zvonu sv. Vavřinec menší z roku 1466 firmou Boroko v celkové výši

201.958 Kč. V roce 2008 byly pak díky četným sponzorům opraveny varhany z dílny Josefa Kobrleho z roku 1899 firmou
Ing. Martina Poláčka v celkové částce 320.000 Kč. Dále byla restaurována v roce 2017 pozdně gotická socha Vysokomýtské
madony ve výši 75.000 Kč.
V roce 2017 byl proveden restaurátorský průzkum obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla z roku 1728
manžely Bergerovými v částce 62.500 Kč. Restaurován byl pak díky Programu regenerace v letech 2019-2020 restaurátory
MgA. Jakubem Hamsíkem, MgA. Jáchymem Krejčou a akademickou malířkou Evou Skarolkovou v celkové výši 1.133.550
Kč. V roce 2021 pak byl MgA. Jáchymem Krejčou a jeho spolupracovníky očištěn oltář a MgA. Lukášem Hrindou byly
provedeny restaurátorské práce na malbách v presbytáři kostela v klenbě nad oltářem v celkové výši 558.320 Kč.
V roce 2022 se restaurují v dílně Václava Veřtáta dva jehlanové relikviáře v hodnotě 140.000 Kč a firmou Kuběnský bylo
instalováno nové osvětlení oltáře v celkové výši cca 300.000 Kč. V roce 2021 pak byla dokončena pomocí Fondu solidarity
Biskupství královéhradeckého a darů řady dárců úprava zákristie zřízením sociálního zařízení v celkové výši 241.770 Kč.
náklady
celkem

2014

Restaurování vitráží v kostele sv. Vavřince

1 808 904 Kč

2000 Oprava střešní krytiny na kostele sv. Vavřince

78 462 Kč 2015

Restaurování vitráží v kostele sv. Vavřince

602 968 Kč

2001 Oprava střešní krytiny na kostele sv. Vavřince

377 719 Kč 2016

Restaurování vitráží v kostele sv. Vavřince

602 952 Kč

2002 Oprava střešní krytiny na kostele sv. Vavřince

1 629 229 Kč 2017

Restaurování sochy Vysokomýtské madony

75 000 Kč

2003 Oprava střešní krytiny na kostele sv. Vavřince

1 865 000 Kč 2017

Restaurování obrazu Brandla

62 500 Kč

rok

opravovalo se

2003 Zvon sv. Jiří

877 593 Kč 2017

Restaurování vitráží v kostele sv. Vavřince

1 447 228 Kč

2004 Oprava střešní krytiny na kostele sv. Vavřince

900 000 Kč 2018

Ochrana proti holubům

195 776 Kč

2005 Oprava vnějšího pláště kostela sv. Vavřince

502 000 Kč 2018

Restaurování vitráží v kostele sv. Vavřince

1 191 747 Kč

2006 Oprava vnějšího pláště kostela sv. Vavřince
Restaurátorská oprava balustrády na kostele
2007 sv. Vavřince

579 776 Kč 2019

Obnova zvonu sv. Vavřinec menší

150 000 Kč

562 100 Kč 2019

Ochrana proti holubům

159 090 Kč

Restaurování obrazu Brandla

435 000 Kč

2007 Restaurování vitráží v kostele sv. Vavřince

87 124 Kč 2019

2008 Restaurování vitráží v kostele sv. Vavřince

935 720 Kč 2020

Obnova zvonu sv. Vavřinec menší

51 958 Kč

2008 Oprava varhan v kostele sv. Vavřince

320 000 Kč 2020

Ochrana proti holubům

68 365 Kč

2009 Restaurování vitráží v kostele sv. Vavřince

775 012 Kč 2020

Restaurování obrazu Brandla

698 550 Kč

2009 Restaurátorský průzkum kostela sv. Vavřince

160 000 Kč 2021

Úprava zákristie zřízením sociálního zařízení

241 770 Kč

2010 Restaurování vitráží v kostele sv. Vavřince

777 000 Kč 2021

Čištění maleb v presbytáři a oltáře

558 320 Kč

2011 Restaurování vitráží v kostele sv. Vavřince
Restaurátorský průzkum zákristie v kostele
2011 sv. Vavřince

273 326 Kč 2022

Restaurování dvou jehlanových relikviářů
Osvětlení oltáře a obrazu Nanebevzetí
Panny Marie

140 000 Kč

2012 Restaurování vitráží v kostele sv. Vavřince

14 500 Kč 2022

cca 300 000 Kč

26 378 Kč

„DÍTKY, JEN KRÁTKÝ ČAS JSEM S VÁMI…“ (Zamyšlení v červnovém Zpravodaji)
Vážení a milí spoluobčané, přátelé, o 5. neděli velikonoční, kdy píši tento příspěvek, jsme četli úryvek od apoštola Jana,
ve kterém se připomínají slova Pána Ježíše, která pronesl ve večeřadle, při poslední večeři: „Dítky, jen krátký čas jsem
s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy“. Bez toho,
že bych se chtěl srovnávat s Pánem Ježíšem, bych vás také rád povzbudil k vzájemné lásce, při příležitosti svého nového
úkolu, kterým mě pověřil otec biskup Jan. Po téměř 23 letech, kdy se Vysoké Mýto stalo mým druhým domovem, se budu
k 1. srpnu 2022 stěhovat do nové farnosti Dolní Dobrouč. Jen krátký čas jsem s vámi. Stihneme si už jen vyjádřit
vděčnost, omluvit se a popřát si vše dobré na další cestu. O Janu evangelistovi se připomíná, že když už nemohl ani
chodit, nosili ho na ruko u a on stále jen opakoval větu: „Miláčkové moji, milujte se navzájem.“ Učedníci se ho tázali,
proč stále opakuje jen tuto větu a on jim odpověděl: „Je to přikázání Páně, to, jestli se zachovává, stačí to.“ Nechtěl
bych odejít jako apoštol Pavel, který způsobil v církevní obci bolest tím, že řekl, že jeho tvář už nespatří. Rád zůstanu v
kontaktu s vámi i s tímto krásným městem, i když ho již nebudu mít služebně v péči. Rád na vás vzpomenu i na
dobrodružství, která jsem zde spolu s vámi prožil, na chrám svatého Vavřince, na město, se kterým jsme dobře
spolupracovali při opravách památek i různých vstřícných akcích, na město, které jsme nejednou připodobnili k městu
Jeruzalému, protože má ve svých hradbách a branách genius loci… Tento můj příspěvek je vlastně mým poděkováním
za vše hezké, co jsem spolu s vámi mohl zde prožít. Pavel Mistr, děkan
DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PRO ZVÍDAVÉ…
Otázka: Jak se jmenuje tento zvon?
Otázka z 19.6.2022: Víte, jak se nazývá tento předmět a kde ho najdete? Tento liturgický
předmět se nazývá ciborium a slouží k uchovávání eucharistie. Uložen je ve svatostánku.
https://farnostvmyto.cz/ facebook Farnost Vysoké Mýto
rkfvmyto@tiscali.cz
tel. 465 420 983
www.instagram.com/katolik.vmyto
Připravujeme se na příští neděli (3.7.2022) 14. neděle v mezidobí: 1. čtení: Iz 66,10-14c; 2.
čtení: Gal 5,1.13-1 Gal 6,14-18; Evangelium: Lk 10,1-12.17-20

