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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany 
 

SLOVO KNĚZE 
 

V tomto roce si připomínáme 50 let od schválení nových 
liturgických textů, také byl stanoven římský kalendář svátků. To vše 
jako bohaté ovoce II. vatikánského koncilu. Liturgie – oslava Boha, je 
to nejcennější, co máme, Bůh nás ve svém Synu obdarovává a my jsme 
schopni přijímat Boží dar. 

Svatý otec František připomíná, že liturgie není „udělej si sám“, 
v modlitbách a gestech proto zaznívá „my“ a nikoli „já“. Aby liturgie 
naplňovala formační a proměňující roli, je zapotřebí abychom společně 
byli uvádění do jejího významu a symbolického jazyka, včetně umění, 
hudby a zpěvu. 

Už dříve jsem slýchával „Pánu Bohu patří to nejlepší, ne to, co by 
se zdálo, že je přebytečné.“ A navíc, myslím, že naši dávní předkové to 
lépe chápali, žasneme, kolik forem umění se pokusilo uchopit 
nesmírnost Boží dobroty. Přece jen nejcennější a nejdůležitější 
moment pro chválu Boží je zušlechťování vlastního srdce, které se tak 
stává vnímavým pro Boží děj. Chceme se setkávat s Pánem, který je 
naším vykupitelem, mistrem a bratrem. Prožívejme liturgii vroucím 
způsobem, budeme mnoho povzbuzeni. 

pm 

(www.radiovaticana.cz) 
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OHLÁŠKY 
 

„Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že tak jako nám 
Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, 
budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele. 

Na den 6. března připadne letos Popeleční středa a začátek 
posvátné doby postní. 

Dne 21. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho 
Pána Ježíše Krista, 

dne 30. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení, 

dne 9. června slavnost Seslání Ducha Svatého, 

dne 20. června slavnost Těla a krve Páně a 

dne 1. prosince první neděle adventní, očekávání 
příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 

Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.“ 

(z liturgie Slavnosti Zjevení Páně) 

SVÁTOST JAKO BOŽÍ DAR 
 

Už od malička jsme byli vedeni k tomu, že před přijetím jakékoli 
svátosti se máme nejprve smířit s Bohem ve svátosti smíření. Ať už je 
to svátost biřmování, svátost manželství nebo svátost pomazání 
nemocných, kterou dnes mnozí přijali, a také předtím ke sv. zpovědi 
přistoupili. 

I v jakémsi liturgickém mezičase, kdy žádnou z uvedených 
svátostí přijímat nebudeme, můžeme a máme udržovat svůj blízký 
vztah s Bohem zvláště, když jsme zváni k hostině těla a krve Páně. 
Proto i v čase mezidobí či na začátku blížící se postní doby je dobré 
posvěcovat den přijímáním svátosti oltářní. A stejně jako se snažíme o 
zbožnou zpověď před Velikonocemi či Vánoci, je užitečné uvědomovat 
si, co je podstatou svátosti smíření, ať už k ní přistupujeme kdykoli. 

U různých zpovědních zrcadel či v duchovní literatuře, která 
pojednává o svátosti smíření, se dočteme, že základní předpoklad pro 
dobrou sv. zpověď je úmysl vrátit se k Bohu, jak to udělal Marnotratný 
syn, a vyznání svých hříchů se skutečnou a upřímnou lítostí knězi, 
Ježíšovu zástupci. 

P. Jiří Luňák 
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Spolu s tímto neopomíjejme ani ustanovení o postech. 
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: 
zdrženlivost od masa i újmy v jídle (zdrženlivost od masa 

zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let). 
Každý pátek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost nebo 

významná oslava, je dnem pokání. Formou pokání je půst od masa 
nebo jiný kající skutek nebo modlitba. 

Celá postní doba je časem kající praxe církve. 
Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst 

aspoň 1 hodinu. 
 

NEDĚLNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY 
 

Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. 
Těsně před svým návratem k Otci přislíbil Pán Ježíš svým učedníkům: 
„Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20). Tím ale 
řekl totéž i všem generacím věřících, vždyť on žije a je „stejný včera i 
dnes i navěky“ (Žid 13,8). Každý z věřících v Krista na sobě může 
zakoušet jeho věrnost tomuto zaslíbení; stačí, že se mu s vírou otevře 
a spolehne se na něj. 

Modlitba křížové cesty není jen příležitost, jak si uvědomit, že náš 
život je plný temných a bolavých skutečností; to víme i bez ní. Je to 
především jedinečný způsob, jak vědomě propojit to těžké v našem 
životě s Kristem a s mocí jeho lásky, jak si uvědomit a prožít, že na 
životní těžkosti nejsme sami. (Zdroj www.pastorace.cz) 

 
Během postní doby bychom chtěli společně prožít nedělní křížové 

cesty na různých místech, začátek vždy v 15:00 hodin. 
10.3. 2019 Z Dědic do Hamilton 
17.3. 2019 Luleč - za rodiny, posezení na faře 
24.3. 2019 Kostel Nanebevzetí Panny Marie Vyškov 
7.4. 2019 Kostel Nejsvětější Trojice Dědice 

Lenka Kadlčíková 
DŮLEŽITÉ AKCE PŘÍŠTÍCH DNÍ:  

 

 15.2.  17:30 Mše sv. zvláště pro děti 
 2.3.  19:15 Večer chval, Nemocniční kaple 
 25.3.  17:00 Mše sv. ze Slavnosti Zvěstování Páně 

(celebruje arcibiskup Jan), poté následuje požehnání budovy 
Komunitního centra Bohumíra Bunži 

AKTIVITY CENTRA PRO RODINU 
 

   3.3. 2019 Karneval na Orlovně, 15:00 hod. 
   7.3. 2019 Modlitba tancem, Maják Vyškov, 17:00 hod. 
 17.3. 2019 Křížová cesta za rodiny, Luleč 15:00 hod. 
 
Podrobné informace naleznete na www.vyskov.dcpr.cz a ve vývěsce. 
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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 


