
Vítá Vás Římskokatolická duchovní správa ve Vysokém Mýtě 

Bohoslužby od 10. ledna 2016 do 17. ledna 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ 11. ledna – PONDĚLÍ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

14:00 – mše sv. v Ledaxu (PPM) 

16:00 – mše sv. v Penzionu (P. Mannl) 16:00 – mše sv. v Naděje (PPM) 

ÚTERÝ 12. ledna – ÚTERÝ 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

STŘEDA 13. ledna – SV. HILARIA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 

17:30 – Výstav Nejsvětější Svátosti v kapli na faře ve VM (PPM) 

18:30 – mše sv. v kapli na faře ve VM (PPM) ZA MARII ZNOJEMSKOU 

ČTVRTEK 14. ledna – ČTVRTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

PÁTEK15. ledna – PÁTEK 1. TÝDNE V MEZIDOBÍ 

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

ZA ROD ŘÍHŮ, RODINU DOSTÁLOVU, LACMANOVU A ZA NEMOCNÉ 

SOBOTA 16. ledna – SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE 

08:00 – mše sv. v kapli na faře VM (PPM) ZA ZDEŇKA NOVÁKA, RODIČE Z OBOU 

STRAN A TY RODY A DUŠE V OČISTCI 

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

NEDĚLE 17. ledna – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

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

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) ZA ANTONII KINDLMANOVOU 
 

 Dnes máte možnost si po mši sv. v kostele vypůjčit knihy od a o českých kardinálech a zakoupit si 

didaktické hry pro děti. Nabízíme také za 50 Kč CD s fotkami z prvního svatého přijímání (2009) a 

biřmování (2006, 2010, 2013). V příštích ohláškách uvedeme nejaktivnější čtenáře roku 2015. 

 Ve středu 13. 1. 2016 se bude konat od 19:30 setkání pastorační rady. Zváni jsou všichni.  

 ČCE a Česká křesťanská akademie nás zvou ve středu 13.1. od 18:00 do sboru ČCE na přednášku Eliáše 

Mollnára „Jak se žije lidem v uprchlických táborech“. 

 V pondělí 18. ledna začíná památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, týden za jednotu křesťanů. 

V rámci tohoto týdne se bude konat v pátek 22.1. od 19:00 v Husově sboru ekumenická bohoslužba slova. 

 Česká křesťanská akademie nás zve v úterý 19.1. od 18:00 do ZUŠ na přednášku prof. Jana Sokola „Co 

chybí globálnímu světu?“. 

 Příští setkání těch, kt. se připravují na přijetí iniciačních svátostí bude ve čtvrtek 21.1. od 19:00 na faře. 

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

 Sbírky ve farnosti Vysoké Mýto dne 1. 1. 2016 3.436 Kč, 3. 1. 2016 4.022 Kč. 
 

 

Evangelium / Lk 3,15-16,21-22 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.“ 21Když se všechen lid dával pokřtít a když 

byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, 

22Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě 

holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj 

milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ 

 

NEDĚLE 10. ledna – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

07:00 – mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Slatině (PPM) 

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

ZA FRANTIŠKA ŽOČKA, MANŽELKU A ROD LNĚNIČKŮ 
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 (PJK) ZA RODINU TALACKOVU,    

ZELENKOVU, MACHÁČKOVU, ČÁSTKOVU, CELÉ RODY A 

DUŠE V OČISTCI 

 



 PŘEDSTAVUJEME VÁM:                                             MILENA KALHOUSOVÁ                          

Paní Milena Kalhousová pochází z obce Jirny, okres Praha východ. V roce 1935 se její  

rodina přestěhovala do Kostelního Hlavna a zde také paní Kalhousová přijala první sv. 

přijímání a svátost biřmování od kardinála Karla Kašpara. Za čtyři roky se ale vrátili 

zpět do Jiren. Na měšťanskou školu chodila do Klánovic. Vzpomíná, jak před školou stávala 

socha T. G. Masaryka, která byla během historie dvakrát odstraněna (za okupace a v době 

komunismu) a vždy s velkou slávou vrácena opět zpět. Dále vystudovala základní odbornou 

školu pro ženská povolání. V roce 1944 ji zemřela maminka a paní Milena převzala péči o svoji nevidomou 

babičku. Poté vystudovala zdravotní nástavbu pro dětské sestry. Po dokončení studia začala pracovat jako sestra 

v jeslích v Praze (jezdila mezi Kobylisy, Libní a Holešovicemi). Po svatbě, kterou měla v kostele ve Vysokém 

Mýtě v roce 1953, následovala svého manžela Jaroslava Hudu do našeho města. Zde se jim narodily dvě děti: 

syn Jaroslav a dcera Věra, která žije ve Vysokém Mýtě. Po delší mateřské dovolené nastoupila do Karosy do 

konstrukce, kde skládala výkresovou dokumentaci na A4. Zde zaslechla v rozhlase výzvu primáře Motyčky, 

který sháněl zdravotní sestry pro náročnou práci k nepohyblivým dětem do Košumberku. Na tuto výzvu, jako i 

na další výzvy ve svém životě, odpověděla a začala pracovat v Hamzově odborné léčebně. Každý den dojížděla 

a, když její manžel onemocněl, starala se o něj až do jeho posledních chvil. Zemřel v roce 1981 a rok poté 

odešla do důchodu. V roce 1983 se provdala znovu – za Josefa Kalhouse a odešla za ním do Pardubic. Ale po 

jednom roce manželství ji manžel zemřel, ale teprve v roce 1989 se mohla vrátit zpět do Vysokého Mýta, když 

se uvolnil její byt. Celou dobu důchodu jezdila pravidelně s paní Evou Loskotovou na duchovní cvičení na 

Svatou Horu. Paní Kalhousová prodělala celkem 23 operací. V prosinci 1989 ji sanitka odvážela s infarktem 

rovnou z večerní mše sv. do nemocnice. Když se pak léčila v Konstantinových Lázních, seznámila se zde 

s Otcem Janem Tampírem, který byl farářem v obci Lhenice v Jižních Čechách. Pozval ji spolu s její vnučkou 

do své farnosti a zde se stala na 11 let farní hospodyní. Když už byl na sklonku života upoutaný v nemocnici na 

lůžko, vrátila se zpět do Vysokého Mýta a dva roky se starala o svého pravnuka Viktorka. Paní Kalhousová má 

celkem tři vnoučata a sedm pravnoučat, má dva nevlastní sourozence. Mezi její koníčky patřily ruční práce, 

především vyšívání a pletení. Ráda cestovala, jezdila na běžky do hor a v Sokole závodně cvičila. Ráda také 

jezdila na kole. Je velkou čtenářkou a dříve se zapojovala do květinové výzdoby kostela a za P. Janoucha vodila 

děti ze školy na náboženství.  

Jak a kdy začal váš život z víry? Pocházím z věřící rodiny. Pokřtěná jsem byla v rodné obci Jirny v kostele sv. 

Petra a Pavla. Od malinka mě vodili do kostela, tatínek hrával na varhany a já jsem mu pomáhala šlapat. 

Kdo vás na cestě víry nejvíce ovlivnil? Ovlivnili mě všichni kněží, které jsem na své cestě potkala. Křtil mě P. 

Vachtl, byl to výborný kněz, v Kostelním Hlavně pak působil Václav Smejkal. Dále jsem blíže poznala Otce 

Jana Tampíra, pro kterého jsem 11 let dělala farní hospodyni. U něho jsem měla také možnost se setkat 

s kardinály M. Vlkem a T. Špidlíkem a Otcem Břicháčkem. Hodně jsem získala také od Vladimíra Janoucha, 

absolvovala jsem s ním i duchovní cvičení.  V mých těžkých chvílích po operacích mě chodili navštěvovat P. 

Jaroslav Brožek a P. Jan Kunert. 

Máte oblíbený citát nebo pasáž v Písmu sv.? Mt 4,16 „…lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo 

vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti.“ Líbí se mi také 4. kapitola Efezským („…Jedno tělo a jeden Duch, 

k jedné naději jste byli povoláni…“) 

Máte nějakého oblíbeného světce?  Mým křestním patronem je sv. Jan Nepomucký a biřmovací patronkou sv. 

Terezie z Lisieux. 

Máte nějakou duchovní knížku nebo film, které vás oslovily? Ráda jsem četla knihy J. Š. Baara, líbil se mi 

jeho román „Holoubek“. 

Na co rádi z života v církvi vzpomínáte? Chodívala jsem pěšky na procesí do Staré Boleslavi, bylo to jak 

z Jiren tak i z Kostelního Hlavna 9 km. Babičky jezdily na žebřiňáku, důstojný pán v kočáře. My děti jsme 

nesly sochy. Jednou jsme vběhly na lusky a chytl nás hajný. Jak jsme utíkaly pryč, nechaly jsme tam sochu 

Panny Marie. Ale pan hajný nás dostihl a řekl: „Vezměte si Pannu Marii s sebou.“ a ještě nám dal lusky navrch.  

Jakou úlohu hrála a hraje podpora církve ve vašem životě? Církev mi dává jistotu. Nyní jsem vděčná paní 

Evě Loskotové a Lídě Částkové, které mě umožňují účastnit se svátečních mších sv.  

Co vám víra dala? V těžkých chvílích života, které jsem prodělala, vždy jsem hledala ve víře oporu, abych to 

všechno zvládla.                                               V příštích ohláškách vám představíme paní Marii Andrlovou. 

KOUTEK PRO ZVEDNUTÍ KOUTKU: Zvěrolékaři operují slona a když se operace chýlí ke konci, jeden 

povídá: "Dnes se nám zadařilo, nezapomněli jsme v něm žádné nástroje." "A kde je sestřička?" zeptá se druhý. 
 

POSLEDNÍ SLOVO MÁ PEPÍČEK: Ptá se maminka: „Pepíčku, proč sundáváš tu duši z kola?“ „Musím ji vzít zítra 

do školy, paní učitelka říkala, že mi promluví do duše.“ 

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

mail: rkf.vmyto@tiscali.cz 

tel. 465 420 983  

Připravujeme se na příští neděli - 2. neděli v mezidobí, 

1. čtení – Iz 62, 1-5, 2. čtení 1 Kor 12,4-11, – Evangelium – Jan 2,1-11 

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

