
    Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 27. prosince 2015 do 3. ledna 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 28. prosince – ČTVRTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

17:30 – mše sv. v Penzionu (PPM) 

ÚTERÝ 29. prosince – PÁTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) 

STŘEDA 30. prosince – ŠESTÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ 

17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti, 17:45 – společné modlitby 

                              18:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA ANNU SICHOVOU, MANŽELA, ZETĚ, 

SNACHU, RODIČE Z OBOU STRAN A TY RODY 

ČTVRTEK 31. prosince – SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ (SVATÉHO SILVESTRA) 

16:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) 

SPOLEČNÉ PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ OBČANSKÝ ROK A PROSBA O 

POMOC A BOŽÍ OCHRANU V NOVÉM ROCE 

  PÁTEK 1. ledna – SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

Jesličky: 14–16 h   08:30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM) ZA FARNOSTI 

10:10 - mše sv. ve Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. v Knířově (PPM) 

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

SOBOTA 2. ledna – PAMÁTKA SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, BISKUPŮ A 

UČITELŮ CÍRKVE 

08:00 – mše sv. v kapli na faře VM (PPM) 

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

NEDĚLE 3. ledna – 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 

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

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

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

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

 V pátek 1.1.2016 bude v 9:30 otevřena naše nejbližší brána milosrdenství v poutním kostele Panny Marie 

Pomocné na Chlumku v Luži. Tuto bráno otevře P. Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci. Ve stejný den 

bude také otevřeno v 10:30 brána milosrdenství v kostele Narození Panny Marie v Želivě. V katedrále 

Svatého Ducha v Hradci Králové můžete branou projít: po-pá 9-12,13-15, 17-19:30, so 9-12, ne 13-15.  

 V rámci roku milosrdenství se v královehradecké diecézi budeme od ledna do července 2016 každý den ve 

20:00 modlit a prosít o Boží pomoc při konání skutků milosrdenství. V lednu se budeme modlit za to, 

abychom se na bližní dokázali dívat bez podezírání a posuzování.  

 Blíží se konec kalendářního roku a obracíme se na vás s výzvou, abyste podali návrhy, koho bychom za 

farnost mohli nominovat na udělení Výroční ceny města. Návrh musíme podat do 10. 1. 2016. 

 Příští setkání těch, kt. se připravují na přijetí iniciačních svátostí bude ve čtvrtek 7.1.2016 od 19:00 na faře. 

 Ve středu 13.1.2016 se bude konat od 19:30 setkání pastorační rady.  

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

 Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 20.12 2014 byla 5.407 Kč. 
 

Evangelium / Lk 2,41-52 41Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. 2Když 

mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. 43A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, 

zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. 44V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli 

den cesty; teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. 45Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a 

hledali ho. 6Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. 

47Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. 48Když ho rodiče uviděli, celí se 

zarazili a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ 

49Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ 50Ale oni 

NEDĚLE 27. prosince – SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 

Jesličky: 07:00 – mše sv. ve Slatině (PPM) 

14–16 h. 08:30 – mše sv. v chrámu sv. Vavřince ve VM (PPM) křtiny Ondřeje Roušara, 

ZA NAŠE RODINY (po mši sv. žehnání vína „lásky sv. Jana“) 

10:10 – mše sv. ve Vraclavi (PPM) 

13:30 - mše sv. v Knířově (PJK) 

17:30 - mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl + jáhen J. Roušar) 

 



nepochopili, co jim tím chtěl říci. 51Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. 

Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. 52Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u 

lidí. 
 

 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                                     JAROSLAV DYKAST 

Pan Jaroslav Dykast, manžel paní Marie Dykastové, pochází z Rakovníka. Když mu 

byly tři roky, ztratil maminku, a tak byl vychováván u babičky v Nesuchyni u 

Rakovníka, kde začínaly již Sudety. V jeho rodině víru nežili, pokřtěný byl až před 

svatbou. Měl ještě mladší nevlastní sestru, která zemřela před pár roky. Vyučil se řemeslo – 

strojní obor v Rakovníku v zastoupení Pragovky a poté studoval na státní průmyslové škole 

v Kladně. Po škole šel na vojnu, kterou strávil především v Berouně. V kasárnách zůstal ještě půl roku a poté 

nastoupil v ČSAD Rakovník jako vrchní garážmistr. Vzhledem k tomu, že jeho nevěsta nechtěla v Rakovníku 

zůstat, přestěhovali se spolu přes Choceň do Vysokého Mýta, kde koupili a přestavěli dům, ve kterém bydlí do 

dnešních dnů. Od roku 1955 pracoval v Karose v oddělení přípravy výroby řemesla – zámečnictví a poté jako 

mistr v energo-údržbě a dále se podílel na opravách autobusů. V roce 1975 z Karosy odešel a pracoval 

v zemědělských stavbách – meliorace ve Vysokém Mýtě jako garážmistr až do svého důchodu a ještě nějaký 

rok navrch. V důchodu pracoval ještě jako řidič malého autobusu. O jeho rodině jsme psali v minulých 

ohláškách. Jeho koníčkem byly motory. Rád jezdíval na motocyklové a automobilové závody. Také byl 

velitelem hasičů a rád chodíval jako divák na fotbal. Ale jeho koníčkem byla práce všeho druhu, vyzná se 

různých pracích jak na domě, tak i na zahrádce. Do života farnosti se zapojoval ještě dřív, než byl pokřtěný. 

V Rakovníku se kamarádil s ministranty a panu děkanovi spravoval auto. 

Jak a kdy začal váš život z víry? Před svatbou jsme chodili k panu děkanovi v Rakovníku na přípravy, 

manželka si nechtěla vzít žádného „pohana“. Ale ještě dříve jsem chodil s varhanicí, kterou jsem vozil po mších 

sv., takže jsem se do kostela dostal. Dokonce jsem ji naučil i řídit auto. Pokřtěný jsem byl před svatbou 

v Rakovníku, svatbu jsme měli v Chocni. Své děti jsme nechali pokřtít.  

Manželka dodává: Většinu příprav prospal, ale pan děkan ho omlouval, že je unavený. Ale nakonec mě 

utvrdilo to, že podle víry jednal, pomáhal druhým, měl soucit s ostatními a já sama jsem se od něho měla co 

učit. Celý život se učíme jeden od druhého… 

Kdo vás na cestě víry nejvíce ovlivnil? Budoucí manželka, spolu se modlíme. A určitě pan děkan v Rakovníku, 

který žil dle víry.  

Máte nějakého oblíbeného světce? Mám oblíbeného sv. Floriána – patrona hasičů, dále sv. Františka z Assisi, 

který je mým křestním patronem a měl rád zvířata a přírodu a ze svatých žen sv. Anežku českou, která 

zachraňovala český lid, a sv. Zdislavu.  

Máte nějakou duchovní knížku nebo film, které vás oslovily? Rád jsem četl knihy J. Š. Baara (líbila se mi 

povídka „Syn“) a Františka Křeliny. Nyní rád poslouchám rádio Proglas, čtu Katolický týdeník, Světlo, Monitor 

a salesiánský časopis. Dříve jsem odebíral Svět motoru. 

Na co rádi z života v církvi vzpomínáte? Byl jsem takovým řidičem a doprovodem na poutě a na poutní místa, 

např. do Ročova a Dasnic. A taky rád vzpomínám na všechny křesťany, s kterými jsem se kamarádil. 

Co vám víra dala? Hodně. Především, když nám umřeli dva synové. Jeden v pěti letech a jeden v mladé 

dospělosti, když zahynul v Dolomitech. Víra nám dává útěchu a důvěru, že se za nás přimlouvají v nebi.  

V příštích ohláškách vám přestavíme paní Milenu Kalhousovou.  
 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: 
Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. 

Zeptal se předvedeného muže: „Za co jste 

tady?” „Za předčasné vánoční nákupy.” „To 

přece není žádný přestupek. Jak brzy jste 

nakupoval?” „Dvě hodiny před začátkem 

otvírací doby.” 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ TATÍNEK: 

„Tatínek mi na Vánoce nasliboval hory, doly.” 

„A splnil ti přání?” „Ano, koupil mi atlas 

hor…” 

http://www.katolik.vmyto.cz/ 

mail: rkf.vmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983                                              Na webových stránkách farnosti najdete fotogalerii a videozáznam 

z živého ekumenického Betléma. 

                                                                                                                              

                                                                                                                              Požehnaný nový rok 2016. 

 

Připravujeme se na – Slavnost Matky Boží Panny Marie 

1. čtení – Nm 6,22-27, 2. čtení Gal 4,4-7, – Evangelium – Lk 2,16-21 

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


 



K úvaze 

Je asi dost běžné považovat za ideál křesťanské rodiny pokojný a vydařený život, nerušený nenadálými 

událostmi. Vždyť „pokojný život“ je znamením Božího požehnání, ne? Poněkud odlišný „ideál“ nám však 

ukazuje rodina nazaretská: její život nebyl vůbec jednoduchý, bez problémů. Ba naopak. Od začátku do konce 

problémy byly … a jaké. Už jen „divné početí“: unesl to Josef se stoickým klidem? Ne tak úplně: chtěl přece 

Marii propustit. A pak úklady dítěti, únik do Egypta, návrat a opět strach o budoucnost. Problémy byly, skoro 

by se dalo říct, ještě větší než v mnoha jiných rodinách. Nepřehlédněme však, že Josef a Maria se nikdy 

nenechávali „determinovat“ těmito nesnázemi, ale zůstávali otevřeni pro Boží „cestu“: a vyplácelo se jim to. 

Bůh totiž vytvářel cestu tam, kde nebyla cesta. Na Josefovi a Marii je sympatické to, že přes tíhu 

„neřešitelných“ potíží dokázali stát před Bohem a naslouchat mu. A nejen naslouchat, ale také přijmout jeho 

slovo do konkrétní životní situace. To není vůbec samozřejmé. Vždyť „v problému“ je velmi svůdné „prorazit 

si cestu sám“ a nechat Boha stranou. 

Z toho je trochu patrné, že rodina nazaretská neměla „tři členy“, ale spíš čtyři: tím čtvrtým byl samotný Bůh. A 

v této rodině nebyl „hostem“, ale skutečným členem, který „měl co říct“ do konkrétních problémů a plánů. To 

se mohlo uskutečnit díky otevřenosti Marie i Josefa: oba vytvořili pro Boha prostor nejen „slovy“, ale hlavně 

jednoznačným postojem. Postavili Boha do středu své rodiny: od něj si nechali „nabourat“ vlastní plány (Maria 

a Josef zřejmě zpočátku počítali s „normálním manželstvím“, asi neplánovali nucený odchod ze své země a 

pobyt v Egyptě coby „exulanti“). Bůh nepřinesl vždy „klídek“ do jejích životů: ani na začátku, ani později. 

Vždyť potulný kazatel z Nazareta vytvářel často „problémy“ rodičům: nechoval se zrovna jako syn, který by 

jim „dělal samou radost“. Které rodiče by potěšilo, kdyby ztratili syna a teprve po třech dnech ho našli v 

chrámu? A koho by nezarazila odpověď „copak jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce“ (Lk 

2,49)? Kterou matku by potěšilo, že syn upřednostňuje učedníky (srv. Mt 12,46-50)? A která matka by viděla s 

nadšením, jak vlastní syn umírá hanebnou smrtí na kříži? 

Rodině nazaretské nebyl přisouzen lehký život, ale zato požehnaný: už samotná Maria chválí Boha za jeho divy 

v Magnifikat. A právě toto vědomí Boží blízkosti dodával Svaté rodině sílu přestát všechny nepříjemnosti. V 

těch těžkostech se Bůh osvědčil jako „Bůh s námi“, jako Bůh, který nenechává tonout „v bahně“ problémů, ale 

podává svoji pomocnou ruku. A tento Bůh „Emanuel“ je stejný pro nazaretskou rodinu jako pro nás: včera jako 

dnes.  

 

K reflexi 

1. Základem dobrých rodinných vztahů není dobře míněná snaha, ale přijetí Božího daru: povolání, 

milosrdenství, lásky. Pokud přijímám konkrétní projevy Boží lásky, pak snadněji budu prokazovat lásku 

svým nejbližším. 

2. Jaké místo má Bůh v našem rodinném středu? Je jen „vzácným“ hostem, jako třeba při nedělní bohoslužbě? 

3. Počítám s tím, že Bůh „může mít konkrétní záměry“ s mojí rodinou? 

 

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze Slavnosti 

Narození Páně, budeme se v roce 2016 radovat také ze Vzkříšení tohoto našeho Spasitele. 

 

Na den 10. února připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní. 

Dne 27. března budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. 

Dne 8. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení Páně. 

Dne 15. května slavnost Seslání Ducha Svatého. 

Dne 26. května slavnost Těla a Krve Páně. 

Dne 27. listopadu první neděle adventní, očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 

 


