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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany

SLOVO KNĚZE
Letnice
Tento biblický pojem je z řeckého
pentékosté
padesátý
den
po
Velikonocích. Původně Letnice byly
svátkem, kterým Izrael oslavoval
uzavření smlouvy s Hospodinem na
Sinaji. Díky jeruzalémské letniční události se tento svátek stal pro
křesťany oslavou Ducha Svatého.
Ustrašení apoštolové se přijetím Ducha Svatého stávají odvážnými
Kristovými svědky. V knihách Písma čteme o mimořádné horlivosti
těchto učedníků, která je vede do různých krajů, fascinováni vírou ve
svého Mistra a Pána, naplňují jeho odkaz.„Jděte do celého světa a
hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15)
„Tichý host naší duše“ - tak nazývá Ducha Svatého sv. Augustin.
Kdo ho chce vnímat, musí se ztišit. Často v nás a s námi promlouvá
velice tichým hlasem, třeba hlasem našeho svědomí nebo jinými
vnitřními i vnějšími podněty. Naše tělo je tedy do jisté míry místem
Božího přebývání.
V naší lidské slabosti máme blízko k tomu, abychom vytvořili
překážky, které brání přijetí darů Ducha Sv. Mohou to být nedobré
touhy, tzn. toužím po něčem, co mně, mému stavu nepřísluší, co
nemohu mít. Neodpuštění anebo nepřijetí prosby o odpuštění, tímto
činíme naše srdce tvrdé, neprostupné, zůstaneme tak bez rady a bez
pomoci.
V listě Galatským čteme o plodech Ducha Sv., jsou jimi láska,
radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost,
zdrženlivost. Buďme těmi, na kterých se tyto tvůrčí dary projevují.
z YOUCAT
pm
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„Verba movent, exempla trahunt“
Toto starobylé rčení nás už po mnoho generací přesvědčuje, že i
když se snažíme ve výchově něčeho dosáhnout, mnohem účinnější je,
když jdeme sami příkladem.
„Slova hýbají, příklady táhnou.“
Možná, že zejména pedagogové by ze svých bohatých zkušeností
s výchovou dětí mohli říct, jak dvojsečné toto pravidlo je. S jakou
někdy větší někdy menší námahou se děti naučí od dospělých nejen
příkladnému chování, ale také různým zlozvykům.
Malé dítě většinou nechápe, proč dospělý člověk to či ono udělal.
Ale stává se to pro něj čímsi běžným zvlášť, když toto chování
dospělého zaregistruje opakovaně.
Občas má i kněz nutkání při mši svaté začít dělat u oltáře
kotrmelce nebo grimasy, jen aby „publikum“ rozveselil, když se dívá do
ospalých, smutných či znechucených tváří.
Ať už je výsledek jakýkoli, mše svatá stále zůstává bohoslužbou a
nikoli představením. A tak se spolu s Božím lidem usebere do zbožných
myšlenek při úkonu kajícnosti a bije se v prsa, říkajíc: „Je to má vina,
má veliká vina.“ Pak si ale všimne, že tuto roli „baviče“ zaujme tam
dědeček mávající na malé dítě, tu maminka gestikulující na svého
syna.
Kněz v tu chvíli neví, jestli se má smát nebo plakat a sám by
nejraději zavřel oči, protože má vše jako na dlani. Jenomže kromě
osazenstva presbytáře je vše pečlivě pozorováno i těmi v nejbližším
okruhu (a to, i když jsme přesvědčeni, že nás opravdu nikdo nevidí). A
tak strháváme i pozornost těch, kteří jsou za námi, protože naše gesta
a posunky nabírají na velikosti.
Celebrant tak váhá, jestli vynechat bohoslužbu slova i oběti a po
závěrečném požehnání propustit lid se slovy „Bavte se ve jménu Páně“,
ale Ŕímský misál tuto formu zatím nepřipouští.
Přesto věřím, že stejně jako latinská slova úvodního rčení nám
nejsou zcela cizí a jejich význam známe, dokážeme i ve chvílích
zdánlivě nic neříkajících usměrnit své chování a to i tehdy, když
nejsme ve svých obývácích, ale třeba v kostele.
P. Jiří Luňák

NOC KOSTELŮ
V pátek 25.5. 2018 se ve Vyškově a Dědicích připojíme
k celorepublikové Noci kostelů. Otevřené kostely nabízí možnost
nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Smyslem je oslovit,
nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat
návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví. V atmosféře
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Noci kostelů mají příchozí možnost setkat se s křesťanstvím
prostřednictvím rozhovoru, hudby, modlitby, zážitku. Tato noc vytváří
prostor pro setkání i v rámci farního společenství a příležitost
k evangelizaci, jež je základním posláním každého křesťana. Proto
srdečně zveme všechny farníky k aktivní účasti na programu a zároveň
prosíme o zapojení se do pomoci s jeho realizací. Budeme velmi vděčni
za jakoukoli vaši pomoc, např. s přípravou občerstvení, vítáním
příchozích, rozdáváním informačních letáčků, hlídáním kostela nebo
modlitbou za zdárný průběh a dobré plody akce. Kontaktní osoby:
Jitka Švejnohová, Lenka Kadlčíková.
Program „Noci kostelů“ ve Vyškově
17:30 Májová pobožnost + Mše sv. - dětská
19:00 Hudební program dětské scholy
19:30 Jsem křesťan - svědectví (videoprojekce)
20:00 Varhanní hudba z období baroka, klasicismu a romantismu varhany Marie Svobodová, zpěv Jana Bařinková
20:45 Prohlídka varhan s komentářem, Jaroslav Lindr
21:30 Čas zastavení a vnitřního ztišení (kostel v tichu a šeru)
22:00 Uzavření kostela
Program „Noci kostelů“ v Dědicích
17:00 Májová pobožnost + Mše svatá
18:00
19:00
20:00
21:00

Začátek programu „Noci kostelů“
– 19:30 Hudební program dědické scholy
– 20:30 Poslech varhanní hudby (MUDr. František Adamec)
Zakončení „Noci kostelů“

(CYKLO) POUŤ DO KŘTIN
Spolu s májovými pobožnostmi, prvním svatým přijímáním patří
mezi jarní tradice i vyškovská pouť do nedalekého mariánského
poutního místa Křtiny. Je už dobrým zvykem absolvovat tuto cca 22
km dlouhou trasu ve skupině pěších poutníků. Letos se vydáme
k Matce Boží 10. června.
Zkušenost z minulého roku, kdy nás míjeli jednotlivci směřující
stejným směrem na kole, mě vede k myšlence společného
cykloputování. Další informace včetně časů odchodu pěších a odjezdu
cyklistů budou teprve hlášeny v kostelních ohláškách. Chci vás,
milovníky bicyklů, ale už teď pozvat k této společné cestě.
P. Jiří
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DŮLEŽITÉ AKCE PŘÍŠTÍCH DNÍ:
 20. 5. Májová pobožnost v 15:00 hod. v kapli sv. Cyrila a Metoděje
v Hamiltonech (při pobožnosti bude zároveň požehnána nová socha
Panny Marie)
 27. 5. Pouť Nejsvětější Trojice v Dědicích (Mše svatá v 10:30 hod.,
hlavní celebrant: Mons. Vojtěch Šíma); v 15:00 hod. Sv. požehnání
 27. 5. Májová pobožnost v 15:00 hod. v kapli sv. Michaela,
archanděla v Brňanech
 31. 5. Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo
 3. 6. První svaté přijímání dětí ve Vyškově
 8. 6. v 19:00 hod. Modlitby mládeže v kostele ve Vyškově
 10. 6. Tradiční pouť do Křtin
 24. 6. odpoledne Farní den ve Vyškově
 Aktivity Centra pro rodinu
25.-27.5. Otec a syn - Annaberg u Bruntálu (pořádá CPR Prostějov, F.
Zakopal)
26.5. Děti i rodiče potřebují podporu, seminář, Maják Vyškov 9:00 –
14:00 hod.
29.5. JAS – Jsme aktivní senioři, Domov seniorů Polní 1-6, 13:45 hod.
5.6. JAS – Jsme aktivní senioři, Domov seniorů Polní 1-6, 13:45 hod.
7.6. Modlitba tancem, Maják Vyškov, 17:00 – 19:00 hod.
Podrobné informace ve vývěsce a na webu www.vyskov.dcpr.cz

Farní zpravodaj vychází každou třetí neděli v měsíci a je dostupný také
na internetových stránkách farnosti.
Římskokatolická farnost Vyškov
II. odboje 2, 682 01 Vyškov
http://www.farnost-vyskov.cz/
E-mail:favyskov@ado.cz
Telefon - farní kancelář:739 246 000
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