
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohosluţby od 29. listopadu 2015 do 6. prosince 2015 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

PONDĚLÍ 30. listopadu – SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA 

16:00 - mše sv. v Penzionu (PPM)                 16:00 - mše sv. v Naději (P. Mannl) 

ÚTERÝ 1. prosince – SV. EDMUNDA KAMPIÁNA, KNĚZE A MUČEDNÍKA 

                                 06:15 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM) 

STŘEDA 2. prosince – STŘEDA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 

14:00 – mše sv. při pohřbu Drahoslavy Řádkové v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

18:00 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti (PPM), 17:45 – společné modlitby (E. Loskotová) 

18:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PJK) 

ZA VÍŠKOVY, SYNA VLADIMÍRA A SNACHU MARII 

ČTVRTEK 3. prosince – PAMÁTKA FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KNĚZE 

17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA ZDEŇKA NOVÁKA, RODIČE Z OBOU       

STRAN, ZA ŢIVÉ A ZEMŘELÉ ČLENY TĚCH RODŮ A DUŠE V OČISTCI 
PÁTEK 4. prosince – SV. JANA DAMAŠSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE (první pátek v měsíci) 

17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) 

ZA P. JAROSLAVA MOŠTĚKA A JIŘÍHO SCHEJBALA 

SOBOTA 5. prosince – SOBOTA PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ) 

08:00 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (Mons. Mikulášek + PPM) 

ZA ANNU SYROVOU Z CEREKVICE 
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PJK) 

NEDĚLE 6. prosince – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (první neděle v měsíci) 

08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI 

10:10 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) 
 
 

 Po mši sv. si můţete v kostele vypůjčit z knihovny knihy J. Š. Baara, J. Durycha a J. Čepa. Dále nabízíme 

adventní průvodce brněnské diecéze za 10 Kč a trhací adventní kalendář olomoucké diecéze za 12 Kč. 

 V pondělí 30.11. se uskuteční od 18:30 pro děti a od 19:00 pro dospělé v Husově ul. další večer kurzu Alfa 

pro Romy. Přednáška na téma Jak odolat zlému?  

 Ve středu 2.12. od 19 hod pokračují s P. J. Kunertem setkání nad liturgickými texty pro následující neděli. 

 Příleţitost ke svátosti smíření 3.12.2015 od 14:30 do 16:00 hod zpovídá P. Jan Kunert v kostele. 

 V pátek 4.12. sraz Misijního klubka v 14:30 na faře. Půjdeme do výrobny zdobit vánoční baňky – 25 Kč 

s sebou. Slovíčko na týden: Ejhle, Hospodin přijde a všichni jeho svatí s ním. Úkol: zapal 1. svíci na věnci.  

 Duchovní obnova farnosti se bude konat v sobotu 5.12. s Mons. Jiřím Mikuláškem, generálním vikářem 

brněnské diecéze. Přednášky budou na téma: 9:30 Připravte cestu Pánu, 10:45 Nevím, z čeho se zpovídat, 

13:00 Poznej sám sebe. Od 14:00 setkání s mládeţí. Zapisujte se prosím na oběd uprostřed na stolku.  

 Další příprava na přijetí svátostí v dospělosti se uskuteční ve čtvrtek 10.12. v 19:00 na faře.  

 Je moţné zapisovat mše svaté na 1. pololetí roku 2016. 

 Na misie se v našich farnostech vybralo Vysoké Mýto 10. 272 Kč, Knířov 890 Kč, Vraclav 1.112 Kč, 

Zámrsk 220 Kč. Sbírku navazující na Den bible dle směrnice ČBK odesíláme rozdělenou na dvě části a to 

ve výši 1674,-Kč České biblické společnosti a částku 558,- Kč Českému katolickému biblickému dílu.  

 Příští neděli bude výstav Nejsvětější svátosti, zapisujte se, prosíme ke sluţbě a modlitbě. 
 

Evangelium / Lk 21.25-28.34-36 Jeţíš řekl svým učedníkům: 25„Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, 

na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; 26lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co 

přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. 27A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou 

mocí a slávou. 28Aţ to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protoţe se blíţí vaše vykoupení. 34Dejte si pozor, aby vaše 

srdce nebyla zatíţena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání jako 

léčka; 35přijde totiţ na všechny, kdo přebývají na celé zemi. 36Proto bděte a modlete se v kaţdé době, abyste mohli 

všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“  

 

NEDĚLE 29. listopadu – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA JAROMÍRA 

KALIBÁNA, RODIČE Z OBOU STRAN A SESTRU MARII 

10:10 – mše sv. na Vraclavi (PPM) 

13:30 – mše sv. v Knířově (PPM) 

17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) 

              ZA BOŢÍ POMOC A OCHRANU PANNY MARIE 
 

 



 
 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                            ANEŢKA TALACKOVÁ 

V dnešních ohláškách bychom vám rádi představili naši pravděpodobně nejstarší 

farnici, která v příštím měsíci oslaví své 98. narozeniny. I přes svůj vysoký věk ji 

můţete vídat na mších svatých a kaţdý měsíc se účastní setkávání seniorů, především 

díky velké pomoci a podpoře své neteře Lídy Částkové, která se o ni spolu se svým 

manţelem stará. Paní Talacková pochází z České Rybné (farnost Proseč), kde se narodila a 

ţila do svého 30. roku. Měla pět bratrů a jednu sestru (maminka Lídy Č.). Po druhé světové 

válce odešla do Hradce Králové ke svému bratrovi, který zde působil jako kněz. Na dalších 30 let se ujala 

funkce farní hospodyně a svého bratra doprovázela dále ve farnostech Bystré u Poličky, Chotěboř a Lučice. 

Vzhledem k tomu, ţe studovala na rodinné škole ve Vysokém Mýtě, naučila se vařit a všem moţným ručním 

pracím. To se jí při sluţbě farní hospodyně velmi hodilo, vedla na faře domácnost a měla vţdy vše pod 

kontrolou. Nestarala se jen o svého bratra, ale v Chotěboři s nimi bydlel na důchodě i profesor Boštík (jeho 

synovec je známý malíř a on sám např. učil na gymnáziu Josefa Toufara). Kostel v Chotěboři navštěvoval 

kaţdý rok také malíř Jan Zrzavý. Po smrti svého bratra se v roce 1977 na důchod přestěhovala do Vysokého 

Mýta, kde ţila její setra. Paní Talacková vlastní rodinu nemá, její rodinou byl ţivot na faře a v širší rodině, kde 

ţili mezi sourozenci vţdy v souladu. Mezi její koníčky vţdy patřily ruční práce všeho druhu, ráda vyšívala, 

pletla, šila… Ráda se věnovala zahrádce a květinové výzdobě kostela. Díky prof. Boštíkovi, s kterým 

navštěvovala různé galerie, objevovala krásy malířství. Byla také velkou čtenářkou a v 80. letech se sama stala 

autorkou a sepsala rodinnou kroniku. I v současnosti je stále aktivní a informovaná o dění kolem sebe. Zajímá 

se o politiku, poslouchá rádio Proglas a pravidelně čte Katolický týdeník a Lidové noviny. Co se týká jejího 

aktivního zapojení do ţivota farnosti, pokračovalo i ve Vysokém Mýtě. Zde vedla dříve modlitbu Růţence, 

nějaký čas s paní učitelkou Láskovou působila jako kostelnice, pomáhala s květinovou výzdobou, úklidem 

kostela a ani se nebála prací ve výškách (vzpomíná, jak ze štaflí čistila oltář…).  

Jak a kdy začal váš ţivot z víry? Narodila jsem se do katolické rodiny, kde víra byla samozřejmostí, rodiče mě 

vychovávali ne „diktátem“, ale svým příkladem. 

Kdo vás na cestě víry nejvíce ovlivnil? Během své sluţby na faře jsem se setkala s mnoha kněţími, řeholníky, 

sestřičkami, u kterých jsem viděla nejen, ţe o víře mluví, ale ji ţijí. Důleţitý byl pro mě „vzor“ pana profesora 

Boštíka, který i přes svoji vzdělanost zůstával velmi skromný. V Hradci Králové jsem navštěvovala v kostele u 

jezuitů druţiny, tj. mariánské modlitební skupiny pro ţeny.  

Máte oblíbený citát nebo pasáţ v Písmu sv.? Ţiji dle hesla sv. Benedikta „Modli se a pracuj“. Co se týká 

Písma, oslovuje mě velký misijní příkaz, kde Jeţíš i přes všechno své utrpení, které proţil, vysílá své učedníky, 

aby šli do celého světa…. (Mt 28,19)  

Máte nějakého oblíbeného světce?  Mám oblíbeného sv. Josefa, který vţdy ve všem Boha poslechl, sám byl 

skromný a neměl ţádné nároky. Obdivuji jeho skromnost. Sestřičky mě naučily úctě k němu. Kdyţ mi zemřela 

maminka, chodila jsem poslední rok do školy, tak mě pak farář povzbudil, ţe máme také matku nebeskou, takţe 

je pro mě velmi důleţitá Panna Maria. Mojí patronkou je sv. Aneţka Česká, ale ráda oslavím i tu Římskou. 

Oblíbeného mám také sv. Jana Pavla II., ke kterému se pravidelně modlím, aby se za nás přimlouval za 

křesťanskou Evropu.  

Máte nějakou duchovní kníţku nebo film, které vás oslovily? Ráda jsem četla romány Jindřicha Šimona 

Baara. Také se mi moc líbily knihy „Píseň o Bernadetě“ od Franze Werfla a „Pod sluncem Fatimy“ od Casimira 

Barthase. Měla jsem ráda ţivotopisné knihy, např. o malíři Ladovi a o Janu Pavlu II., především o jeho cestách. 

Pravidelně čtu a zamýšlím se nad dopisem nemocným našeho biskupa, čtu Katolický týdeník a kaţdý den se 

modlím modlitby z breviáře. 

Na co rádi z ţivota v církvi vzpomínáte? Kdyţ jsme chodily za druţičky na Slavnost Boţího Těla a od malička 

jsem se znala s maminkou Mons. Sochy. Několikrát do roka jsme také podnikali na kole poutě do Luţe.  

Jakou úlohu hrála a hraje podpora církve ve vašem ţivotě? Velkou část svého ţivota jsem proţila přímo na 

faře, takţe ţivot v církvi byl pro mě velmi důleţitý. V kostele najdu vţdy klid. Mám z toho radost, ţe nejenom 

moji sourozenci, ale i druhá generace zůstala kostelu a víře věrná.   

Co vám víra dala? Víra patří prostě k ţivotu. Víra nám dává naději na ţivot věčný, i kdyţ teď zatím nevíme, co 

nám Petr řekne. Víra nám říká, ţe úmrtí je přechod z ţivota pozemského do věčného a tomu já věřím. Víra mi 

dává hlavní ţivotní cíl, bez ní se ţít nedá, je to útěcha, vţdy věřím, ţe nám Pán Bůh pomůţe a kaţdý večer 

děkuji za proţitý den….                                 V příštích ohláškách vám představíme paní Marii Dykastovou. 
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Papeţ Jan XXIII. navštívil v Římě Nemocnici Ducha svatého, 

v které slouţí řeholní sestry. Představená je velmi rozrušená a přestavuje se mu: „Svatý Otče, já jsem 

představená Ducha svatého.“ „Máte štěstí, já jsem jen Kristův náměstek.“ 

www.katolik.vmyto.cz 

rkfvmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983 

Připravujeme se na příští neděli – 2. neděli adventní 

1. čtení – Bar 5,1-9; 2. čtení – Flp 1,4-6.8-11; Evangelium Lk 3,1-6 

 

http://www.katolik.vmyto.cz/
mailto:rkfvmyto@tiscali.cz

