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SLOVO KNĚZE
Milí bratři a sestry!
Začátek školního roku je časem, který se těsně dotýká drtivé
většiny lidí. Ne jen dětí školou povinných, jak si každý hned vybaví. Ale
s povinnostmi dětí se pojí i povinnosti, úkoly či změna dosavadního
režimu dospělých nebo i celé rodiny.
Člověk nastupuje do vlaku, který se postupně rozjíždí a na této
roční cestě zakouší možná jakési nepohodlí, tmu, možná starost o
zavazadla, setká se s dalšími (novými i známými) cestujícími, kteří
třeba někdy cestování zkracují, někdy protahují, ale člověk stále
cestuje.
Po zkušenostech z cest předešlých snášejí někteří cestování lépe a
někteří hůře. Možná jsou i tací, kteří by už raději nikam necestovali,
protože to se sebou přináší jakýsi sebezápor a uskrovnění. Ale pro ně
všechny – pro nás všechny – jsou příkladem právě děti, které toto
nepohodlí přijímají nebo se tomu alespoň učí.
Chtějme i my ostatní postoupit v našich snahách o polepšení,
nápravu, o zocelení, posílení vůle a naplňování našich předsevzetí,
která, věřím, si někteří dávají nejen na Nový rok.
K tomu vám žehná
P. Jiří Luňák

JAK DOPADL PRVNÍ ROČNÍK FARNÍHO TÁBORA? NOVÁ KAMARÁDSTVÍ,
RADOST Z POHYBU V PŘÍRODĚ A SPOKOJENÍ ÚČASTNÍCI

Přes patnáct odvážných cestovatelů vyslyšelo archeologovu výzvu,
která je zvala k průzkumu tajemného Saturového města, jehož
pozůstatky se nalézají nedaleko Hanušovic. Důležité bylo načasování,
takže z vlakového nádraží ve Vyškově vyrazili okamžitě, ihned po konci
školního roku (1. 7.) Na výpravu bylo pouhých 8 dní, protože poté
začíná v této lokalitě období dešťů. V čele s odhodlanou Martinou
Černou a jejími pobočníky Tadeášem Celým, Markem Labudíkem,
Radovanem Celým a Martinem Brunclíkem se tedy vydali nebezpečí
vstříc. Během objevování města čelili různým záhadám a nebezpečím.
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Jednoho dne dokonce část výpravy vlivem chorob, které se uchovávají
ve starých domech, oslepla. Naštěstí se lék podařilo objevit včas.
Objevovali pozůstatky domů bývalých obyvatel města a odkrývali jejich
osudy. Celé domy se ve městě vzájemně vybíjely a to až do příchodu
křesťanství. Každý z účastníků výpravy si mohl jeden z nalezených
důkazů křesťanské misie (náramek s křížkem) ponechat. Ke konci
tábora bylo také nutné ubránit si nalezené fragmenty starých přepisů
evangelia před skupinou vykradačů archeologických nalezišť. Pokud
výprava zrovna neobjevovala město, byla příležitost pro různé sporty.
Přes všechny nesnáze se ale výpravě podařilo uspět a s nově nabytými
zkušenostmi se všichni účastníci vrátili domů. Závěrem bych chtěl
poděkovat paní Jitce Vejrostové a jejím pomocnicím – Terce Cibulkové
a její sestřenici Václavě („Vendě“) za skvělé pokrmy i za obětavou
pomoc při programu. Dík patří také otci děkanovi a v závěru tábora i
otci kaplanovi, kteří na táboře denně sloužili mši svatou.
Za celý realizační tým Tadeáš Celý

„CESTA DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ“ V BRATŘEJOVĚ
Ve dnech 5. – 14. července 2018 se konal prázdninový tábor
„Cesta do zaslíbené země“ v Bratřejově u Vizovic. Tábora se zúčastnily
děti z farností, ve kterých učí náboženství paní katechetka Mgr. Jana
Zehnalová, a jejich kamarádi. Děti se zde setkaly nejen s místními
starousedlíky při plnění úkolů (např.: „Nakresli mi zlaté tele“), ale i se
známými tvářemi, když nás navštívili P. Michal, P. Michal, P. Michael
(Zahálka, Pořízek a Macek) a děti z brněnské diecéze mohly poznat i
našeho otce biskupa Baslera, který Bratřejov navštívil při pracovní
cestě.
Počasí vyšlo podle aktuálních modliteb či přímluv. ☺ Na táboře,
jehož nedílnou součástí byla také mše svatá a modlitba, si děti
vyzkoušely své fyzické možnosti na celodenním výletě v krásné přírodě
Beskyd, v noci prožily stezku odvahy a po celou dobu se skvěle bavily
při různorodých hrách, které pro ně byly připravené.
Z tábora jsme si přivezli krásné zážitky, mnoho nových kamarádů
a těšíme se na společné setkání na dalším táboře.
Bc. Marie Mašterová ml.

10. VÝROČÍ MODLITEB MATEK VE VYŠKOVĚ
Milé maminky, babičky, kmotry. Letošní rok je tomu 10 let, kdy
byla v naší farnosti založena první skupinka maminek, které spojila
touha více a pravidelně se společně modlit za své děti. Od té doby se ve
Vyškově a Dědicích připojilo k Hnutí Modlitby matek, které naplňuje
tuto touhu, téměř 40 maminek v osmi skupinkách.
Toto výročí si chceme připomenout u příležitosti zářijového tridua,
které se koná 28. – 30.9.2018. Před Nejsvětější svátostí chceme
odprošovat, děkovat i chválit. Mnohá z nás by jistě mohla vydat své
svědectví o Boží dobrotě, lásce, blízkosti, útěše, o tom, že od našeho
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Otce nám bývá dána naděje, odvaha, síla a také vytrvalost chodit stále
před Ježíšův kříž a znovu před Něho klást jméno našich dětí
s modlitbou o požehnání jim a našim rodinám. Ve dnech modlitebního
tridua chceme vyslovit svoji vděčnost.
K oslavě Boží dobroty zveme i vás ve farnosti. K modlitbě se
sejdeme ve vyškovském kostele v pátek v 8:15, v sobotu v nemocniční
kapli v 17:45 a v neděli opět v kostele v 16:45. Triduum bude
zakončeno v neděli po večerní mši svaté společným agapé na oratoři.
Všichni jste srdečně zváni!
Jana Ilgnerová, koordinátorka MM

MILÉ DĚTI,
prázdniny už jsou za námi, ale vám možná ještě doma leží úkol,
který jsme před prázdninami vyhlašovali. Cože to bylo? Měli jste vyfotit
nějakou sochu světce, která vás zaujala, vytisknout ji na formát max.
A5, na zadní stranu uvést jméno onoho světce, místo, kde se socha
nachází a text, pokud tam nějaký byl. K tomu přidat kontakt na sebe,
přinést do vyškovského kostela a přišpendlit na nástěnku k tomu
určenou. Že jste na to zapomněli? Nevadí. Máte čas to napravit do
konce září. Moc se těšíme na vaše hezké obrázky.

MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019
Letošní školní rok je trochu výjimečný. V říjnu se začne církev na
celém světě připravovat na mimořádný misijní měsíc, který svatý otec
František vyhlásil na říjen 2019. K této neobvyklé události bude
směřovat i Misijní neděle, kterou oslavíme 21. října. Prosíme všechny
děti, aby v tento den přišly do vyškovského kostela na ranní mši v 9
hodin oblečeny za obyvatele nejrůznějších zemí světa. Chceme tak
připomenout všem věřícím, že Misijní neděle je zvláštním dnem
modliteb, obětí, solidarity a pomoci lidem v misijních oblastech na
celém světě. Prosíme, aby kostýmované děti přišly na mši o chvíli dříve.
➢ Akce Centra pro rodinu:
18. 9.
4. 10.
9. 10.
12. 10.

Klub seniorů JAS, domov pro seniory Polní, 13:45
Modlitba tancem, Maják, 17:00 – 19:00
Klub seniorů JAS, domov pro seniory Polní, 13:45
Kostel v tichu a šeru, noční tichá adorace po mši svaté až do
21:00 hodin.

Pro podrobnosti sledujte plakátky.

DŮLEŽITÉ AKCE PŘÍŠTÍCH DNÍ:
➢ 21. 9.
➢ 23. 9.

17:30 Mše sv. zvláště pro děti; po ní následuje posezení
u večeře na oratoři
19:00 Svatováclavský koncert ve Vyškově
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➢ 28. 9.
➢ 30. 9.
➢ 6. 10.
➢
➢
➢
➢

7. 10.
14. 10.
20. 10.
21. 10.

10:30 Poutní mše sv. ke cti sv. Václava v Křečkovicích
10:30 Poutní mše sv. ke cti sv. Michaela v Brňanech
15:00 Poutní mše sv. ke cti sv. Terezie z Lisieux
v Pařezovicích
9:00 Mše sv. ke cti sv. Huberta ve Vyškově
Adorační den farnosti Rychtářov
Děkanátní pouť v katedrále v Olomouci
Misijní neděle

U někoho se možná dostavují obavy, jak dobře zvládnout letošní
školní rok. Máme pro vás osvědčenou radu. Dozvíte se ji, když seřadíte
děti na obrázku od největšího po nejmenší a pak přečtete písmenka na
aktovkách, nejdřív od všech horní řádek, pak dolní.
TAJENKA:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

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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