FARNÍ ZPRAVODAJ
Ročník 2018

Číslo 9

pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany

SLOVO KNĚZE
Drazí farníci!
I když do začátku Adventu, nového liturgického roku zbývají ještě
dva týdny, přesto už teď může člověk pomýšlet na to, jak tento čas
přípravy prožije. I proto, že další číslo Farního zpravodaje vyjde až o 3.
neděli adventní, je dobré si už teď u sebe vytyčit body, mety, kterými
chceme projít, abychom (nejen) Vánoce prožili radostně a alespoň tak,
jak často přejeme těm, kterým přitom tiskneme ruku.
Rád se v tento čas znovu vracím k Pastýřskému listu otce
arcibiskupa Jana, který zazněl v kostelích na začátku Adventu
loňského roku. A i když zanedlouho zazní jeho slovo s novými –
tentokrát misijními – výzvami, je pro mě osobně i loňský list oslovující
a inspirativní. Nebudu nijak konkrétní, ale věřím, že jsou to podněty,
pro každého z nás.
Přesto nebo právě proto chci zmínit jednu zkušenost, kdy jsem
před časem při rozhovoru s jedněmi rodiči slyšel, jak mnoho událostí
a akcí je před námi: od různých vystoupení, koncertů, přes rodinné
výlety, různá výročí a oslavy (výročí republiky nevyjímaje)… A
překvapilo mě, že tento výčet nekončil ani „dušičkami“, ani začátkem
Adventu, ale pokračoval víceméně stejným tempem až k Vánocům
resp. konci roku.
S podivem, který ve mně tento rodinný itinerář vyvolal, jsem
vyjádřil obavy, abychom po všech těch akcích a událostech (nakolik
horlivě a po hlavě se do nich vrháme) nezapomněli na zastavení se
nebo alespoň přibrzdění právě v čase adventním. Věřím, že ani děti si
nechtějí Vánoce zkracovat, tak nezapomeňme brzdit, dokud budeme
mít ten čas na „vyrovnání stezek pro příchod Pána“.
Advent není závod, který musíme projet co nejrychleji…
P. Jiří Luňák
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POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
PŘED KAPLÍ SV. CYRILA A METODĚJE VE VYŠKOVĚ-HAMILTONECH
Stalo se již tradicí, že v době adventu pořádají ženy z Hamilton
společné zpívání koled a vánočních písní před kaplí sv. Cyrila a
Metoděje. K slavnostní atmosféře přispěje i světelnými lampičkami
vytyčená cesta směřující ke kapli. Ženy připraví i malý zpěvníček
koled, který rozdávají všem zájemcům.
V programu pravidelně vystupují trubači pod vedením pana
Roberta Pospíšila, kteří troubí koledy, které jsou obtížnější pro sborové
zpívání. Známé koledy si všichni zazpívají za doprovodu kláves. Kaple
je ozářena reflektorem, svítí i všechna světla uvnitř a v Lurdské
jeskyňce, nechybí ani malý vánoční stromeček.
V letošním roce zveme všechny zájemce na sobotu 22. prosince
2018, kdy tato akce proběhne v 17 hodin.
Marie Zedníková

RORÁTY
Rád vzpomínám na své dětství, které díky rodičům, sourozencům
a mnoha dalším okolnostem bylo moc fajn. Významným způsobem
života pro mě, byla ministrantská služba, která rovněž přinesla i
celoživotní přátelství. „Speciálním“ obdobím býval advent. První mše
sv. v každém dni byla v 6 ráno v našem kostele.
Vybavuje se mně, jak maminka přišla a jemným způsobem
budila na ty to mše sv. Nechtělo se vstávat a někdy jsem nevstal, ale
po létech jsem se na tyto mše sv. moc těšil.
Tato adventní ranní mše sv. začíná zpěvem „Rosu dejte nebesa
shůry – Rorate coeli de super“. Přijměte pozvání i s dětmi, které jsou
vnímavé, k těmto ranním setkáním. V našem kostele Nanebevzetí
Panny Marie ve Vyškově, budou roráty vždy v úterý, čtvrtek a sobotu
v 6.30h. V sobotu po rorátech bude pro děti a ministranty připraven
čaj a něco malého k zakousnutí.
Tichá rána, s myšlenkou na Pána Boha, jsou tak vzácná a
důležitá, pomáhají uspořádat den.
pm
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ŽIVÝ BETLÉM
Během Vánočních svátků za pomoci dětí a mládeže našich
farností bychom chtěli opět uspořádat Živý Betlém se zpěvy koled, při
svátku sv. Štěpána. Z důvodu výstavby v budově staré fary, by toto
představení proběhlo na farní zahradě, fary pod nádražím.

VÁNOČNÍ KONCERT
V neděli 30.12. by ve vyškovském kostele proběhl benefiční
vánoční koncert Pěveckého sboru Cantus Morkovice a jeho sólistů. Na
programu budou vánoční pastorely a vánoční skladby pro sbor,
orchestr a sóla. Budou provedena díla autorů Adama Michny
z Otradovic, Jakuba Jana Ryby, Jakuba Lokaje, Miloslava Gajdoše aj.
Výtěžek bude věnován podpoře díla výstavby Komunitního centra
v budově staré fary.
Milí farníci, přijměte k těmto pěkným chvílím pozvání a pozvěte i
další, sousedy a občany našeho města.
pm

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ V NAŠICH FARNOSTECH
 VYŠKOV
 RYCHTÁŘOV
 DĚDICE
 TOPOLANY

sobota
neděle
čtvrtek
pátek
neděle

15.12.
16.12.
20.12.
21.12.
23.12.

14:00-17:00
14:00-17:00
16:00-17:00
16:00-17:00
od 10:30

(více zpovědníků)
(více zpovědníků)

AKCE CENTRA PRO RODINU:
27.11.
1.12.
4.12.
6.12.

JAS - Klub seniorů, Domov pro seniory Polní, 13:45 hod.
Výroba adventních věnců, Maják Vyškov, 8:30 hod.
JAS - Klub seniorů, Domov pro seniory Polní, 13:45 hod.
Modlitba tancem, Maják Vyškov, 17:00 hod.

Podrobné informace naleznete na www.vyskov.dcpr.cz a ve vývěsce.

DŮLEŽITÉ AKCE PŘÍŠTÍCH DNÍ:






24.11.
7.12.
21.12.
26.12.
30.12.

Církevní
17:30
17:30
15:00
15:00

silvestr – Katolický dům v Dědicích
Mše sv. ve Vyškově, po ní sv. Mikuláš
Mše sv. zvláště pro děti
na zahradě fary II. odboje „Živý Betlém“
Vánoční koncert v kostele ve Vyškově
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Milé děti,
každý rok si pravidelně 11. listopadu připomínáme svátek sv.
Martina. Sv. Martin byl voják, který se narodil v nedalekém Maďarsku
a vojenskou kariéru započal v Itálii, kam se s rodinou přestěhoval. Zde
se obrátil a uvěřil v Pána Ježíše. Vypráví se, že za velmi nepříznivého
počasí, když byl kontrolovat vojenské hlídky, se u městské brány
setkal s polonahým žebrákem, který prosil o almužnu. Uvádí se, že
Martin neměl sebou peníze, ale celým srdcem cítil s tímto chuďasem,
třesoucím se zimou. Nerozpakoval se a mečem rozpůlil svůj vojenský
plášť, aby ubožáka ochránil před následky prochlazení. Následující
noci se mu ve snu zjevil Kristus zahalený polovinou jeho pláště a
zaslechl jeho slova: "Martin, ještě jako katechumen, mne zakryl tímto
pláštěm."
Vymalujte návrh okenní vitráže s obrazem sv. Martina. Můžete
použít jakékoliv barvy, jen kůň bude bílý, protože sv. Martin přijíždí
(dle pranostiky) na bílém koni.

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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