FARNÍ ZPRAVODAJ
Ročník 2018

Číslo 8

pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany

SLOVO KNĚZE
Milí farníci a čtenáři tohoto zpravodaje.
Nedávno jsem poslouchal přednášku, která měla přiblížit exhortaci
papeže Františka, Gaudete et exultate, radujte se a jásejte. Tento
povzbudivý text o povolání ke svatosti v dnešním světě vyšel letos na
jaře. Ve 4. kapitole tohoto dokumentu je zajímavě popsáno pět znaků
svatosti. Nyní bych si je dovolil vyjmenovat.
1. Světec je snášenlivý, trpělivý a mírný oproti době, která je
nervózní a vznětlivě úzkostlivá.
2. Světec je radostný a má smysl pro humor oproti negativitě a
smutku ve světě.
3. Světec má odhodlání (jiskru a chuť) něco dělat oproti konzumní
společnosti.
4. Světec žije ve společenství a pro společenství, zatímco kultura
„ne světce“ vede k individualismu.
5. Světec žije spiritualitu, která vede k Bohu a bližním, zatímco „ne
světec“ žije v jakési falešné spiritualitě.
Buďme lidmi jedné příjemné tváře, která nehledá, jak druhého
chytit za slovo, či za rukáv, vědomi vlastní nedokonalosti, projevujme
touhu po svatosti.
V úctě PM

K ÚKLIDU…
Milé sestry, milí bratři,
již 2 roky pracuje v naší farnosti 26 skupinek žen a mužů, kteří se
starají o úklid našeho kostela. Dva roky jsou již poměrně dlouhá doba a
mnohé se změnilo. Některé mladé ženy se vdaly a odešly z farnosti, ti
starší už třeba nemají tolik síly, nebo jim nemoc brání v pokračování na
tomto díle. A tak v některých skupinkách zůstali třeba jen dva lidé, a to
je velmi málo.
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Moc proto jménem celé farnosti prosím, pokud byste se k nám
mohli a chtěli připojit, ozvěte se mi. Není to nějak extrémně fyzicky
náročná práce. Je to práce hezká a radostná. Vždyť tak můžeme trochu
jiným způsobem sloužit Pánu Bohu.
Úklid probíhá vždy v sobotu po ranní mši svaté, to je cca od 8,45 –
do 10,00 hodin. V době prázdnin, protože není sobotní ranní mše, se
uklízí v pátek po večerní mši. Každá skupinka má službu jen dva dny
v roce. Můžete s sebou vzít i své (odrostlejší) děti, které Vám jistě rády
pomohou. Věřte, že je to velmi hezký pocit, když přicházíte v neděli na
mši svatou do čistého, krásného kostela a víte, že je to „dílo vašich
rukou“.
Pokud byste si nebyli jisti, zda byste úklid zvládli a potřebovali
vědět víc, ráda sdělím všechny podrobnosti a vše vysvětlím. Pokud se
pro úklid rozhodnete, můžete mi zavolat nebo napsat (kontakt viz níže),
nebo můžete nechat zprávu v sakristii.
Každého, kdo se k nám připojí, s radostí uvítáme.
Jana Ježková
mob.:736 530 212,
e-mail:jezjana@centrum.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI - REKONSTRUKCE BUDOVY
STARÉ FARY

Práce probíhají podle projektu usilovným tempem. Jsme velmi rádi
za všechny dary, kterých se nám dostává pro podporu tohoto velkého
díla. K dárcům se přidalo město Vyškov, které naše dílo podpořilo
částkou půl miliónu korun. Veliké díky.
V budově nyní probíhají tyto práce:
 bourání příček, dveřních a okenních otvorů;
 izolace tepelné, proti vodě a vlhkosti;
 budování nových příček, dveřních a okenních otvorů;
 demontáž vnitřní instalace a vytápění;
 realizace tesařských a klempířských konstrukcí;
 betonování a zateplení podlah, omítky;
 nové rozvody elektro, plynu, vody, topení, odpadů;
 současně probíhá výroba oken a dveří a zdviže pro vozíčkáře.
Probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců stavební
firmy, technického dozoru investora a farnosti. Odborné konzultace
probíhají také na úrovni autorského dozoru projektanta a koordinátora
BOZP na staveništi. Nedílnou součástí realizace stavby je také
spolupráce
technického
manažera
s Regionální
poradenskou
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agenturou, která zajišťuje administraci dotace ve vztahu k Ministerstvu
pro místní rozvoj ČR.
S velkou pomocí Boží, vás farníků a podporovatelů tohoto díla jistě
vše půjde dobře i nadále.
PM

ODPUSTKY
Přestože sluníčko ještě vesele svítí a navozuje téměř letní
atmosféru, stromy se již oblékly do podzimních barev a připomínají, že
se blíží dny, kdy budeme intenzivněji vzpomínat na zemřelé, připomínají,
že se blíží svátky „dušiček“. Kromě toho, že vyčistíme hroby a vyzdobíme
je světýlky a květinami, můžeme dát našim zemřelým velmi vzácný dar:
ODPUSTKY.
Co jsou odpustky?
Odpustky jsou založeny na společenství všech v jedné církvi:
 Žijících zde na zemi
 Duší v očistci
 A všech v nebi
Mezi všemi dochází k výměně dober. Svatost jednoho prospívá
ostatním. Modlitby a dobré skutky Panny Marie a všech svatých jsou
spojeny s Kristovými zásluhami a s jeho obětí za osvobození od hříchů.
Z tohoto pokladu církev čerpá a z něj rozděluje.
Odpustky lze získat pro sebe nebo pro duše v očistci. Většinou
záleží na našem rozhodnutí. Ve dnech od 1. do 8. listopadu však je
možné získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším
v očistci.
Jak odpustky získat?
Je třeba splnit tři základní podmínky:
 Přistoupit někdy v tyto dny ke svátosti smíření (stačí jednou,
protože podstatné je být v milosti posvěcující, v praxi je vhodné
přistoupit ke svátosti smíření v rozmezí jednoho až dvou týdnů)
 Přistoupit ke svatému přijímání
 Pomodlit se na úmysl Svatého otce (např. Otče náš, Zdrávas
Maria...)
Pro získání plnomocných odpustků přivlastnitelných pouze duším
v očistci ve dnech od 1. do 8. listopadu je ještě třeba:
 Navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
„Boží milosrdenství je zvláštní síla lásky,
která je větší než hřích a naše nevěrnost.“
Sv. Jan Pavel II.
JJ
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DUŠIČKOVÉ BOHOSLUŽBY A POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH
 1.11.
 2.11.
 4.11.
 4.11.

RYCHTÁŘOV - 17:00 mše sv., po ní průvod na hřbitov
k dušičkové pobožnosti
VYŠKOV – 17:30 mše sv., po ní průvod na hřbitov
k dušičkové pobožnosti
TOPOLANY – 10:45 mše sv., po ní průvod na hřbitov
k dušičkové pobožnosti
DĚDICE – 15:00 dušičková pobožnost na hřbitově

 Akce Centra pro rodinu:
30.10.
6.11.
8.11.

JAS - Klub seniorů, Domov pro seniory Polní, 13:45 hod.
JAS - Klub seniorů, Domov pro seniory Polní, 13:45 hod.
Modlitba tancem, Maják Vyškov, 17:00 hod.18. 9. Klub
seniorů JAS, domov pro seniory Polní, 13:45

Informace průběžně na www.vyskov.dcpr.cz a ve vývěsce.

DŮLEŽITÉ AKCE PŘÍŠTÍCH DNÍ:
 26.10.
 27.10.
 28.10.
 1.11.
 9.11.
 13.11.
 16.11.

18:00 Večer chval v kostele v Dědicích
17:00 na Orlovně Spolčo mladých
Výročí posvěcení kostela v Rychtářově 1783 a
Topolanech 1766
19:00 Dušičkový koncert Pěveckého sboru Antonína
Tučapského v kostele ve Vyškově
18:30 - 21:00 Večer chval + tichá adorace, kostel
Vyškov
Adorační den farnosti Topolany
17:30 Mše sv. zvláště pro děti

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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„DĚTI A HALLOWEEN“
Milé děti,
už máte víc než měsíc a půl školního roku za sebou a určitě už se těšíte
na podzimní prázdniny.
Všimli jste si, jak se příroda kolem vás změnila, jak se vše zabarvilo
do oranžova, hněda a červena? Také můžete vidět u domů různou
výzdobu, vřesy, okrasné nebo vydlabané dýně. A právě o tom bych
chtěla dnes psát.
Na začátku listopadu budeme slavit svátek Všech svatých (1.11.) a
svátek Památky všech věrných zemřelých - Dušiček (2.11.). Vy se
můžete setkat s tím, že ve školce nebo škole budete slavit Halloween.
To je prastarý keltský svátek, kdy hlavním důvodem slavení byl strach
ze zemřelých, a snaha se s nimi usmířit.
My, ale víme, že zemřelých se bát nemusíme, naopak, slavíme
svátek Dušiček proto, abychom se za ně pomodlili a pomohli jim do
nebe. Už jen účastí na mši svaté v tyto dny můžete některé dušičce
pomoci, aby se dostala do nebe.
Jednou se mě jedna holčička ptala, jak to vypadá v očistci. Nikdo
to nevíme, ale z Písma jen tušíme, že je to stav duše, která touží být už
v přítomnosti Boží. Myslím, že si to můžete představit asi tak, jako když
jste daleko od maminky, nemůžete se s ní vidět a moc se vám po ní
stýská. Znáte tu bolest? V očistci je tato bolest ještě výraznější a větší,
a právě my, lidé zde na zemi, a už také vy, děti, můžete některé duši
pomoci, aby už netrpěla.
Takže to neznamená, že si nemůžete vydlabat dýní a potěšit se, jak
to hezky vypadá, když v ní rozsvítíte svíčku, ale celý týden od 1. - 8. 11.
nezapomeňte na to podstatné: přijít na mši svatou a navštívit hrob, u
kterého se pomodlíte. A vůbec nevadí, že tu ve Vyškově nemáte nikoho
pochovaného, je tu hodně opuštěných hrobů, u kterých se můžete
pomodlit, nebo u hlavního kříže. V nebi se pak dozvíte, kolik dobra jste
udělaly.
Jitka Švejnohová

