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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany 
 

SLOVO KNĚZE 
 

Milí farníci! 

Po prožitých vánočních svátcích a bujarých či decentních 
oslavách vstupu do nového roku se oslavou svátku Křtu Páně uzavřela 
další etapa liturgické doby. Opět nastupuje liturgické mezidobí, i když 
při pohledu z okna člověk přesně neví, jestli je to mezidobí zimní, jarní, 
či podzimní. 

Ano, už v posledních letech jsme mohli pozorovat, že i tvůrci 
kalendářů si dávají pozor, jakými ilustracemi doplňují ty které měsíce, 
protože se stále častěji stává, že astronomickou zimu nemusí nutně 
doplnit „zima ladovská“. A člověk si mnohokrát pomyslí, jak je to 
v tom světě všechno převrácené a zamíchané. Přesto se každý z nás 
v dobré víře snaží, aby to, co není na pohled stálé, to, co se mění a 
někdy mění rychle, nerozházelo také hodnotový žebříček člověka 
samotného a těch, kteří mu ho vštěpovali. Snadno se pak podlehne 
dojmu, že je vlastně všechno normální. Nejsem odborník na klimatické 
změny, a tak nebudu moralizovat, co by se dalo, mohlo či mělo změnit, 
aby se popis našich babiček o bílých Vánocích nezdál dalším 
generacím jako sci-fi. 

Ale věřím, že pohledem nitra dokážeme pravdivě nahlédnout na 
mnohé jiné věci v našem okolí, které nás možná někdy doženou 
k úsměvu, někdy Bohu žel k pláči a někdy jen k rezignovanému 
laxnímu mávnutí rukou. Přesto chci nás všechny povzbudit, abychom 
tento postoj, kdy vidíme něco v nepořádku, dokázali také podpořit 
dobrým slovem vybízejícím k nápravě. Jinak by se nám totiž časem 
mohlo stát, že to, co vidíme teď jako černé, bude označováno za bílé a 
opačně. 

P. Jiří Luňák 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 

Milí farníci a přátelé charity, 

jak většina z vás už zaznamenala, tak ve dnech 1. – 14. ledna 
2019 proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, kterou organizuje 
Charita Vyškov. Zúčastnilo se jí 28 obcí z regionu Vyškovska. Celkem 
132 vedoucích skupinek s více než 390 koledníky získalo od občanů 
finanční příspěvky ve výši 763 662 Kč, což je o 63 000 Kč více než v 
loňském roce. 

Ve Vyškově koledovalo 43 skupinek a díky vašemu úsilí se 
podařilo vybrat 293 370 Kč. V Dědicích se vykoledovalo 53 976 Kč, v 
Topolanech 7 890 Kč a v Rychtářově 15 030 Kč. 

Chtěla bych poděkovat všem malým i velkým dobrovolníkům, 
kteří neúnavně obcházeli dům od domu. Vím, že někteří z vás 
koledovali celou sobotu od rána až do večerních hodin, jen s malou 
přestávkou na oběd. Jiní jste se zase poctivě vraceli třeba do domů, 
kde jste nikoho nezastihli. Moc si vážím každé skupinky, protože vím, 
že jste do svého koledování dali veškeré své úsilí. 

Chtěla bych poděkovat také paní Hrdové za distribuci 
pokladniček. Dá-li Pán Bůh, tak příští rok bychom chtěli mít pro 
Tříkrálovou sbírku zázemí v nově vznikajícím Komunitním centru 
Bohumíra Bunži. 

Chci také poděkovat všem štědrým dárcům, kteří přispěli nejen 
finančně, ale i svým pozitivním přístupem a vytvořili přátelské 
prostředí pro koledníky. Chceme poděkovat i za milé přivítání v 
místech, kde se dlouho pro nedostatek koledníků nekoledovalo. 
Radost z přijetí pro nás byla největší odměnou. 

Jitka Švejnohová 

VIVAT ACADEMIA! 
 

Blíží se doba, kdy mnozí žáci devátých tříd podají přihlášky na 
střední školy. Jistě je velkým přáním mnohých rodičů, aby se 
křesťanské hodnoty v dětech pevně zakořenily a nadále se i 
prohlubovaly. K tomu mohou velmi pomoci osvědčené církevní školy. 
Je dobré, že i v naší blízkosti takovéto školy můžeme nalézt. Církevní 
gymnázia jsou v Brně, Prostějově, Kroměříži a na Velehradě. Zvláště 
gymnázia Kroměříž a Velehrad nabízí i internát, který významným 
způsobem pomáhá rozvíjet mladého člověka ve vztahu k Bohu a 
bližnímu. V Brně je takovým zařízením pro chlapce Církevní domov 
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mládeže Petrinum. Přál bych vám slyšet povzbudivá svědectví 
mnohých studentů o těchto školách. I mladí z našich farností a 
vyškovska na těchto školách studují. Rovněž ještě v Brně můžeme 
nalézt Církevní střední zdravotnickou školu. Novinkou minulého roku 
se stala Střední odborná škola Jana Boska se sídlem v Kroměříži, pro 
oblasti lesnictví a zemědělství. Tyto střední školy mají velmi dobré 
hodnocení ve srovnání s jinými. Podpořme děti, aby dobře školu 
vybrali. 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži  www.agkm.cz 

Biskupské gymnázium Brno    www.bigy.cz 

Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově www.cmgpv.cz 

Stojanovo gymnázium Velehrad   www.sgv.cz 

Střední odborná škola svatého Jana Boska www.sosbosko.cz 

Střední zdravotnická škola Grohova  www.grohova.cz 

Církevní domov mládeže Petrinum   www.petrinum.cz 

pm 

VEČER CHVAL VE VYŠKOVĚ 
 

Srdečně zveme všechny do vyškovské nemocniční kaple ke 
společným chválám našeho Pána v sobotu 26.1.2019 cca od 19:15 
hodin (po skončení mše svaté v 18:15 hodin). Hrát a zpívat bude 
schóla z Chvalkovic. 

 
AKTIVITY CENTRA PRO RODINU 
 

29.1. JAS - Klub seniorů, Domov pro seniory Polní, 13:45 hod. 
7.2. Modlitba tancem, Maják Vyškov, 17:00 hod. 
12.2. JAS - Klub seniorů, Domov pro seniory Polní, 13:45 hod. 

 
TRIDUUM MODLITEB MATEK VE VYŠKOVĚ 
 

Pátek 25.1. 16:45 kostel Nanebevzetí Panny Marie Vyškov 
Sobota 26.1. 17:45 Nemocniční kaple 
Neděle 27.1. 16:45 kostel Nanebevzetí Panny Marie Vyškov 
 

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

Lenka Kadlčíková 
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Milé děti, 
v dnešním evangeliu jme slyšeli příběh o tom, jak Pán Ježíš 

proměnil na svatbě v Káně vodu ve víno. 
Služebníci naplnili vodou šest džbánů. Pomoz jim vybrat šest 

přesně stejných džbánů. Najdi je na obrázku a vybarvi je. 

 
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 


