Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě
Bohoslužby od 13. prosince 2015 do 20. prosince 2015
NEDĚLE 13. prosince – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:00 – mše sv. v kostele ve Slatině (PPM)
08:30 – dětská mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA RODIČE BOBKOVY A ZETĚ JAROMÍRA
10:10 – mše sv. na Vraclavi (PPM)
13:30 – mše sv. v Knířově (PPM)
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (P. Mannl + jáhen Roušar)
PONDĚLÍ 14. prosince – PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
14:30 - mše sv. v Penzionu (PPM)
ÚTERÝ 15. prosince – ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ
06:15 – mše sv. v kostele sv. Vavřince VM (PPM)
18:00 – adventní ekumenická bohoslužba slova ve sborovém domě CB
STŘEDA 16. prosince – STŘEDA PO 3. NEDĚLI ADVENTNÍ
13:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM při pohřbu paní Marie Wichové
18:00 – mše sv. v kostele 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 PETRA MICHÁLKA A ZEMŘELÉ ZE ZAHÁJE
ČTVRTEK – 17. PROSINCE
17:00 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA ROD ŘÍHŮ, RODINU DOSTÁLOVU A LACMANOVU A NEMOCNÉ
PÁTEK – 18. PROSINCE
17:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM)
ZA RODINU ANTLOVU A DUŠE V OČISTCI
SOBOTA – 19. PROSINCE
08:00 – rorátní mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
16:00 – mše sv. v kostele v Zámrsku s nedělní platností (PPM)
NEDĚLE 20. prosince – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM (PPM)
ZA JINDŘICHA ŠPLÍCHALA A RODIČE Z OBOU STRAN
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)
Dnes máte možnost zakoupit si výrobky z misijního klubka a misijní pohledy a podpořit tak misie.
Dnes v neděli 13.12. od 16 hod bude v kostele sv. Vavřince tradiční předvánoční koncert.
V pondělí 14.12. se uskuteční od 18:30 pro děti a od 19:00 pro dospělé v Husově ul. další večer kurzu Alfa
pro Romy. Přednáška bude na téma Uzdravuje Bůh i dnes?
V úterý dne 15.12. se koná v církvi bratrské (CB) adventní ekumenická bohoslužba od 18 hod.
Ve středu 16.12. od 19 hod pokračují s P. Kunertem setkání nad liturgickými texty pro následující neděli.
Ve čtvrtek 17.12. budete mít na faře příležitost ke svátosti smíření: 14-17 P. Štorek, 14-14:30 P. Mannl,
14:30-16 P. Kunert, 14-17:00 P. Mistr.
Další příprava na přijetí svátostí v dospělosti se uskuteční ve čtvrtek 17.12. v 19:00 na faře.
Ve čtvrtek 17.12. se koná na Vraclavi v kostele vánoční koncert.
V pátek 18.12. se uskuteční na faře setkání Misijního klubka.
V sobotu 19.12. se uskuteční po ranní mši sv. setkání seniorů na faře.
Je možné zapisovat mše svaté na 1. pololetí roku 2016.
Nedělní sbírka ve farnosti Vysoké Mýto dne 6. 12. 2015 byla 4.715 Kč.
Evangelium / Evangelium Lk 3,10-18 10Lidé se ptali Jana (Křtitele): “Co máme dělat?” 11Odpovídal jim: “Kdo má
dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.” 12Přišli také celníci, aby se dali
pokřtít, a ptali se ho: “Mistře, co máme dělat?” 13On jim odpověděl: “Nevybírejte víc, než je stanoveno.”¨ 14I vojáci se
ho ptali: “A co máme dělat my?” Odpověděl jim: “Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni
se svým žoldem.” 15Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. 16Jan jim všem na to
říkal: “Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. On vás
bude křtít Duchem svatým a ohněm. 17V ruce má lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce;
plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.” 18Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst.

PŘEDSTAVUJEME VÁM:
MARIE DYKASTOVÁ
Paní Marie Dykastová se narodila v Praze u sv. Apolináře. Během jejího dětství se
její rodina často stěhovala. Když jí byly tři roky, tak tatínek získal práci u dráhy a byl
přeložen z Prahy do pohraničí. Nejprve bydleli v Oloví u Sokolova, kde byla krásná
příroda. I dnes paní Dykastová zcela živě vzpomíná na krásný stříbrný potok s rybami,
které chodila pozorovat. Poté se přestěhovali do Sokolova nebo-li Falkenau. Následkem
německé okupace se ale museli z pohraničí vystěhovat, a to do dalšího hornického města –
Příbrami – a poté do strážního domku ve Zdicích. Nakonec se usídlili v Mostku u Chocně,
neboť tatínek pocházel z 18 dětí z nedaleké Skrovnice. Do kostela chodili do Brandýsa n. O., kde působil P.
Hurych. Paní Dykastová vystudovala v Praze, kde bydlela u své babičky, odbornou školu pro ženská povolání,
obor zdravotnictví. Ze všech sourozenců je nejstarší, měla dva bratry a dvě sestry (naživu je jen sestra
v Chocni). Celý život pracovala v nemocnicích jako zdravotní sestra, např. v Českých Budějovicích,
Rakovníku, Pardubicích, Chocni a nakonec až do svého odchodu do důchodu v roce 1978 v Litomyšli.
V Rakovníku se seznámila se svým budoucím manželem Jaroslavem a v roce 1957 se přestěhovali do
Vysokého Mýta. Dali život čtyřem synům, mají devět vnoučat a dvě pravnoučata. Volného času moc neměla,
věnovala ho přestavbě domu ve Vysokém Mýtě. Ráda šila a četla. Baví ji zpívat, miluje přírodu a zajímá se o
dějiny. Do života farnosti se zapojovala již od svého dětství. Vzhledem k tomu, že když byla malá, měla dobrou
paměť, pražská babička ji učila básničky, které recitovala při vizitaci farnosti, na májových bohoslužbách nebo
na procesích. Také se zapojovala do chrámového sboru, kde aktivně zpívala, tři roky byla ve Vysokém Mýtě
kostelnicí a s paní Hájkovou se stara o květinovou výzdobu a úklid kostela.
Jak a kdy začal váš život z víry? Od malička. S babičkou jsme chodily do kostela v Praze na Petřín na křížovou
cestu, v adventu na Karlov a ke sv. Ignáci. V rodině jsme se každý večer modlili u velkého kříže a klečeli
přitom v řadě.
Kdo vás na cestě víry nejvíce ovlivnil? Rodiče. Tatínka jsem měla hrozně ráda, byl tichý a vyprávěl nám o
Pánu Ježíši a vysvětloval katechismus. Měl o mě vždy velkou starost. Chodil se mnou v Oloví do kostelíčka sv.
Andělů strážných. Stále ho vidím, jak chodil ke svatému přijímání. Já jsem tomu tenkrát ještě nerozuměla,
zajímalo mě to, ptala jsem se: Tatínku, to ti dává kostku cukru? Byly mi tři roky… Až v Sokolově jsem v první
třídě začala chodit na náboženství, pouštěli jsme si i kreslené filmy, ale kluci při náboženství dost zlobili.
V Brandýse n. O. jsem obdivovala krásné kázání P. Hurycha. To mě ovlivnilo natolik, že jsem si v 15 letech
řekla, že musím začít tak, jako bych zrovna konvertovala. Do té doby jsem se považovala spíše za vlažného
katolíka. Byla jsem tak nadšená, přečetla Nový zákon a dokonce vstoupila v Praze k milosrdným sestrám
Boromejkám. Chodila jsem pracovat i do nemocnice jako zdravotní sestra. V Českých Budějovicích, kam mě
poté přeložili, působil v té době velký kazatel Augustin Malý. Ale po skončení zkušební doby jsem
z kongregace odešla.
Máte oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Bible se mi líbí celá. Nejradši mám asi 6. kapitolu ze sv. Jana.
Moc se mi také líbí příběh o Zacheovi a celníku Matoušovi.
Máte nějakého oblíbeného světce? Sv. Františka z Assisi, protože měl rád přírodu, zvířata a ptáčkům a rybám
kázal. Dále sv. Anežku českou díky tomu, že pohrdla majetkem a žila v chudobě a prostotě. To na ni obdivuji.
Máte nějakou duchovní knížku nebo film, které vás oslovily? „Následování Krista“ od Kempenského a určitě
Nový zákon. Ten prostě miluji. Dříve jsem ráda četla Baara, Durycha, Zikmunda Wintera, Kalistu a Werfla –
jeho „Píseň o Bernadetě“.
Na co rádi z života v církvi vzpomínáte? Ze Sokolova jsme jezdili s P. Brojem do Dasnic a odtud pěšky na
pouť do Chlumu sv. Máří. Opatroval ho řád křižovníků s červenou hvězdnou a vyprávěli nám, jak tam za husitů
křesťané trpěli. I s rodiči jsme jezdili často na poutě, např. na Svatou Horu do Příbrami nebo do Staré Boleslavi.
Jakou úlohu hrála a hraje podpora církve ve vašem životě?
Církev mi dává sílu a podporu. Přestože se modlím hodně sama,
vnímám sílu společné modlitby a Boží přítomnosti. Mše svatá, to
je náš život. Co jsem v důchodu, chodím každý den.
Co vám víra dala? Víra mi dává smysl života, štěstí, útěchu a
naději. Víra mi pomáhá hodně žít, jinak bych tu snad už ani
nebyla…
V příštích ohláškách vám představíme pana Jaroslava
Dykastu.
Další fotky z Adventního vesmírného víkendu najdete na našich webových stránkách.
KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Babička říká své vnučce: „Já, když jsem byla v tvých letech, tak už
jsem pracovala.“ „Babi, až já budu v tvých letech, tak ještě pracovat budu.“
rkfvmyto@tiscali.cz
Připravujeme se na příští neděli – 4. neděli adventní
tel. 465 420 983
1. čtení – Mich 5,1-4a; 2. čtení – Žid 10,5-10; Evangelium Lk 1,39-45
www.katolik.vmyto.cz

