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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany 
 

SLOVO KNĚZE 
 

Drazí farníci, 

vstupujeme do krásného času, času, který má moc nás 
vytrhnout z našich každodenních starostí a těžkostí, kterými se často 
necháváme „převálcovat“; času, ve kterém totiž můžeme nalézt a 
zakusit opravdový Pokoj, Pokoj, který proměňuje „starého člověka“ v 
„člověka nového“, v člověka, který kolem sebe šíří Radost. 

Ano, jistě, Vánoce jsou obdobím, kdy si chceme odpočinout, 
setkat se s lidmi, které jsme dlouho neviděli, věnovat se věcem, které 
máme rádi, ale na které obvykle nemáme moc času. I proto se na 
Vánoce těšíme, a to bez ohledu na to, jestli je nám 5, 12, 20, 35, 50, 
70 nebo 80 let. Ale, jak říkává jeden můj přítel – kněz: „Nejsme malé 
děti“. Mně osobně to řekl za tu dobu, co se známe, už vícekrát; a asi 
si dovedete představit při jakých příležitostech. Každý z nás se občas 
chová jako malé dítě, a to v tom smyslu, že není schopen zúročit svou 
životní zkušenost a moudrost a podívat se na situaci, kterou prožívá, 
nebo na problém, který právě řeší, jako dospělý zralý člověk. Pán Ježíš 
nás na to také upozorňuje: 

„Ke komu přirovnám toto pokolení? Je jako děti, které sedí na 
tržišti a volají na své druhy: 'Hráli jsme vám, a vy jste netancovali, 
naříkali jsme, a vy jste neplakali.' Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: 
'Je blázen.' Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: 'Je to žrout a pijan, 
přítel celníků a hříšníků.' Ale přece moudrost se ospravedlní svými 
skutky.“ 

Těmto Ježíšovým slovům nasloucháme ve mši svaté každý rok i 
v průběhu doby adventní, a to v pátek druhého adventního týdne. Kéž 
nám tedy třeba právě i tato Ježíšova slova pomohou dobře prožít 
sváteční dny, které máme před sebou. Nebuďme jako malé děti, ale 
ani se nenechme příliš ovlivnit „malými dětmi“, které chtějí, abychom 
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toho o Vánocích co nejvíce snědli a vypili, abychom se dobře pobavili, 
dali si drahé dárky, byli na sebe hodní a po pár dnech se zase vrátili 
„do starých kolejí“. Jsme dospělí lidé, kteří uvěřili v to, že Bůh se stal 
člověkem; to je ten největší dar, který v životě dostáváme. 

Kéž ve Vás, drazí farníci, radost Vašich dětí pod vánočním 
stromečkem probudí vděčnost Bohu za dar Ježíše Krista, Božího Syna, 
kéž Vás tato vděčnost vede k Radosti a Radost k Pokoji, k Pokoji, který 
nám nic a nikdo nemůže vzít. Pak se i my budeme moci stát šiřiteli 
Pokoje a Radosti! Ať nám k tomu Bůh žehná. Pokojné a radostné 
Vánoce Vám všem! 

P. Jiří Zámečník 

ZDOBENÍ KOSTELA NA VÁNOCE 
 

 Ve Vyškove se bude zdobit kostel ve čtvrtek 20. 12. od 15 hodin 
 V Dědicích se bude zdobit kostel v sobotu 22. 12. od 9 hodin 

Prosíme ochotné muže i ženy, samozřejmě i děti jsou vítané k této 
pomoci. 

Předem děkujeme. 

RORÁTY A DĚTSKÁ MŠE SVATÁ 

V minulé čísle Farního zpravodaje bylo uvedeno, že další dětská 
mše svatá bude v pátek 21.12. I kvůli „rorátním“ mším svatým, kdy 
jsou zvláště v sobotu po mši sv. děti zvány na malé občerstvení na 
oratoř, se tato mše pro děti přesouvá na sobotu 22.12. Mše sv. začíná 
v 6:30 průvodem se svíčkami tmavým kostelem a pro letošní advent 
to bude poslední rorátní mše v našich farnostech. 

 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 

Milí koledníci, 

chci se s Vámi podělit o jedno hezké svědectví. 

Když jsem obvolávala koledníky, tak mi jedna maminka, která už 
má děti na druhém stupni základní školy, říkala, jak se její chlapci na 
koledování těší, přestože jim zabere až pět dní. To byl pravý opak toho, 
kdy mi naopak koledování odmítali s tím, že už to děti nebaví. Ale 
myslím, že každý, kdo už nějaký ten rok koleduje, ví, že jde o mnohem 
víc, než o vybírání peněz nebo o nějakou tu sladkost. Přinášíme lidem 
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požehnání a sami víte, jak mnozí vyžadují napsat na dveře K+M+B 
(požehnání tomuto domu). Abychom ho mohli v plné míře předat a 
zároveň evangelizovat, chci vás všechny pozvat 4.1. 2019 v 16 hodin 
na "Příchod Tří králů" na Masarykovo náměstí. Sešli bychom se u 
vchodu radnice a společně s představiteli města Vyškova půjdeme v 
průvodu k jesličkám, kde nám otec Michal Pořízek požehná. Přijďte v 
kostýmech králů a s lucernami. Pracovníci Charity pro vás připraví 
něco dobrého a teplý čaj. 

Jitka Švejnohová 

AKCE CENTRA PRO RODINU: 
 

Pozor změna termínu: 
10.1. Modlitba tancem, Maják Vyškov, 17:00 hod. 

(ne 3.1.2019, jak bylo původně plánováno) 
Klub seniorů JAS v domově pro seniory na ulici Polní bude 

probíhat i v roce 2019, termíny budou brzy upřesněny. 
 
Podrobné informace naleznete na www.vyskov.dcpr.cz a ve vývěsce. 
 
 

TRIDUUM MODLITEB MATEK VE VYŠKOVĚ 
 

Ve dnech 25. - 27.1. 2019 proběhne další modlitební trojdenní 
(triduum). Modliteb matek. Prosím jednotlivé skupinky, aby se 
domluvily a vzaly si na starost přípravu modliteb na konkrétní den. 
Již nyní také zvu všechny, kterým není lhostejný osud našich dětí, 
vnuků a kmotřenců, k těmto společným modlitbám. 

Lenka Kadlčíková 

 
 PODĚKOVÁNÍ 
 

Blížíme se k svátkům narození Ježíše Krista. V něm jsme všichni 
obdarováni. Vnímám a prožívám obdarování vás blízkých, kteří sdílíte 
život našich farností svou nezištnou pomocí. Děkuji panu kaplanovi 
Jiřímu za všechny pomoci a starosti, panu kaplanovi Jiřímu Z., všem 
spolupracovníkům na faře. V kostelích je mnoho služeb v sakristii, při 
oltáři, u varhan. Bez vás by vše bylo těžší, díky za to. 

Lidé, kteří k nám zavítají, jsou potěšeni čistotou našich kostelů, 
děkuji za všechny úklidy a práce, které se jeví jako samozřejmé, ale 
samozřejmé vůbec nejsou. V tomto roce jsme začali velkou 
rekonstrukci budovy fary. S touto radostí, ale i starostí se objevilo 
mnoho dárců, Bůh odplať za všechny dary, kterých se nám dostává. 
Přeji vám požehnané svátky vánoční a veliké díky. 

P. Michal 



4 
 

 
 

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 



VÁNOCE V NAŠICH FARNOSTECH 

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ 
 

 VYŠKOV neděle 16.12. 14:00-17:00 (více zpovědníků) 
 RYCHTÁŘOV čtvrtek 20.12. 16:00-17:00 
 DĚDICE pátek 21.12. 16:00-17:00 
 TOPOLANY neděle 23.12. od 10:30

 
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 

 
VYŠKOV: 
 
24. PROSINCE   15:00  21:30 
25. PROSINCE 9:00  17:30 
26. PROSINCE 9:00 
27. PROSINCE 8:00 
28. PROSINCE   17:30 
29. PROSINCE 8:00 
30. PROSINCE 9:00  17:30 
31. PROSINCE   17:30 
  1. LEDNA  9:00  17:30 
 
RYCHTÁŘOV: 
24. PROSINCE   21:30 
25. PROSINCE 9:15 
26. PROSINCE 9:15 
30. PROSINCE 9:15 
  1. LEDNA  9:15 
 
 
 
 
 

DĚDICE: 
 
24. PROSINCE   20:00 
25. PROSINCE 7:30 
26. PROSINCE 7:30 
28. PROSINCE   17:00 
30. PROSINCE 7:30 
31. PROSINCE   17:00 
  1. LEDNA  7:30 
 
 
 
TOPOLANY: 
24. PROSINCE   20:00 
25. PROSINCE 10:45 
26. PROSINCE 10:45 
30. PROSINCE 10:45 
  1. LEDNA  10:45 

 
 
 
 

PŘÍLEŽITOST K NÁVŠTĚVĚ KOSTELA A PROHLÍDCE JESLIČEK: 
 
VYŠKOV 

25. prosince  10-11  14-17 
26. prosince  10-11  14-17 
27. prosince    9-11  14-17 
28. prosince    9-11  14-17 
29. prosince    9-11  14-17 
30. prosince  10-11  14-17 
1. ledna  10-11  14-17 

DĚDICE 
od 25. do 30. prosince  vždy od 14 do 16 hodin 



 
Vánoční pásmo 

ŽIVÝ BETLÉM 
 

bude ve středu 26. prosince od 15:00 hodin 
na zahradě fary na ulici II. odboje ve Vyškově 

 
**************** 

 

V sobotu 29. prosince od 15:00 hodin 
bude ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Dědicích 

 

SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ A ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK 
S FARNÍM CHRÁMOVÝM SBOREM, 

 
který vystoupí se skladbami Adama Michny z Otradovic, J. I. Linka, 

J. S. Bacha, F. Mendelssona-Bartholdyho a dalších mistrů. 
 

Společně si zazpíváme i nejznámější koledy. 
 

**************** 
 

V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově bude 
 

VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU CANTUS MORKOVICE 
A JEHO SÓLISTŮ 

 

v neděli 30. prosince od 15:00 hodin 
 

Zazní vánoční pastorely a skladby pro sbor, orchestr a sóla od 
Adama Michny z Otradovic, Jakuba Jana Ryby, Miloslava Gajdoše a 

jiných autorů. 
Dobrovolné vstupné bude použito na vybudování 

Komunitního centra Bohumíra Bunži 
 
 

 

DŮLEŽITÉ AKCE PŘÍŠTÍCH DNÍ: 
 

 22.12. 17:00 předvánoční koledování u kaple sv. Cyrila a 
Metoděje v Hamiltonech 

 26.12. 15:00 Pásmo koled u jesliček v rychtářovském 
kostele 

 29.12. 17:00 Obec Topolany pořádá Vánoční koncert 
dechové hudby Hanačka z Břestu – farní kostel 
v Topolanech 

 18.1. 2019 17:30 Mše sv. zvláště pro děti v kostele ve Vyškově 
 


