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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany 
 

SLOVO KNĚZE 
 

Drazí farníci! 

Na mnoha sousoších či malbách najdeme často zkratku OAMDG 
vyjadřující jezuitské latinské heslo „Omnia ad maiorem Dei gloriam“ 
(„Všechno k větší slávě Boží“). Myslím, že člověk nemusí být jezuita, aby se 
dokázal za tuto pravdu postavit, i když jsou v našem životě různé situace, kdy 
člověk pochybuje, je rozezlen nebo zklamán a nemůže uvěřit, že by právě toto 
byla Boží vůle. Přesto se učíme tento postoj mít. V některých chvílích je to 
snadné v jiných méně. Tuto vůli prostřednictvím slibu poslušnosti otci 
arcibiskupovi pojímají specifickým způsobem mnozí kněží právě v těchto 
červnových dnech, kdy se řeší záležitosti přesunů nejen farářů, ale i kaplanů. 
Po třech letech strávených ve Vyškově se změna kaplana očekávat dala, i když 
se to nedá nikdy brát jako definitivní či automatické bez vyjádření otce 
arcibiskupa. 

Chci vám všem moc poděkovat za přijetí, se kterým jsem se tady setkal. 
Když jsem sem před třemi lety nastupoval, byl jsem novokněz a jako moje 
první kněžské místo budou tyto farnosti v mých vzpomínkách vždycky jako 
„ty první“. Jsem vděčný za všechno, co se mi s vaší pomocí dařilo. Vím také, 
že některé věci mají svoje rezervy a že ne vždy bylo všechno podle mých nebo 
vašich představ, a tak děkuji za shovívavost, se kterou jste přistupovali 
k mým lidským slabostem, povahám či rozmarům. Děkuji za zpětnou vazbu, 
které se mi dostávalo a za věcnou kritiku. 

P. Michal Pořízek, který byl mým spirituálem v semináři, je výborný 
farář, za jehož „supervizi“ v mých prvních kněžských krůčcích jsem nesmírně 
vděčný. I jemu děkuji za trpělivost s mými chybami, kterým jsem se snažil 
vyhnout, i když jsem mu někdy starosti spíše přidával, než ubíral. 

Za veškerou vaši pomoc, ochotu a porozumění VELKÉ DÍKY! Také za 
vaše modlitby, o které prosím i nadále. 

S vděčností za vše žehná 
P. Jiří Luňák 
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Drazí farníci, 

nechce se mi tomu věřit, ale za pár dnů už tomu bude celých osm let, 
kdy jsem byl v katedrále svatého Václava v Olomouci vysvěcen na kněze a 
v závěru mše svaté se dověděl, že mým prvním kněžským působištěm se stane 
Vyškov. Ve jmenovacího dekretu jsem si pak přečetl i jména zbývajících 
farností – Dědice, Rychtářov a Topolany. 

Tehdy, před osmi lety, mi ta místa skoro nic neříkala. Ve Vyškově jsem 
do té doby byl jen jednou, věděl jsem, že v Dědicích jsou kasárny a že 
v Rychtářově se narodil P. Alois Musil. Topolany jsem neznal a už vůbec ne 
Hamiltony, Opatovice, Pařezovice, Lhotu, Křižanovice, Rybníček a Heroltice. 

Dnes už je tomu jinak, v mysli se mi vybavují kostely a kaple našich 
farností a především vzpomínky na mše svaté v nich slavené. Vybavují se mi 
domovy mnohých z Vás, které jsem navštívil, a mnohá jiná místa našich 
farností. Ale především se mi vybavují Vaše tváře a tváře otců Františka, 
Michala (kaplana), Michala (děkana) a Jiřího, se kterými jsem prožil různě 
dlouhou dobu na vyškovské faře; spolu s jáhnem Jiřím, s Milanem a s Petrem. 
Vzpomínám na děti, které jsem pokřtil, studenty na školách z hodin 
náboženství, snoubence, nemocné, které jsem navštívil, a zemřelé, které jsem 
pohřbil. S vděčností Bohu, s úctou a s bázní vzpomínám také na řadu 
zpovědí, ve kterých jsem se skrze Vaši upřímnost, pokoru a lítost mohl setkat 
s Bohem. 

Je čas jít dál… Vracím se ze studií v Římě a čekají mě nové úkoly, nové 
farnosti, nové kostely, nové tváře… A tak Vám všem, drazí farníci, chci ze 
srdce poděkovat. Osm let je dlouhá doba a není jednoduché se rozloučit a 
odejít. Prožili jsme toho spolu hodně a zůstává nám mnoho vzpomínek; ty si 
ponesu s sebou všude tam, kam mě Pán v budoucnu povede. Zůstanete 
v mém srdci a budu na Vás myslet a modlit se za Vás. Prosím, modlete se i 
Vy za mne. A nakonec, odpusťte mi, prosím, všechno to, čím jsem Vám kdy 
ublížil. 

„Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení. Věčnost 
vytvářejí vztahy, které nekončí.“ (kardinál Špidlík) 

Zůstávejte v pokoji! S Pánem Bohem! 

P. Jiří Zámečník 
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Je na místě a rád tak činím, abych poděkoval naším otcům kaplanům, 

kteří odcházejí na další místo svého kněžského působení. Děkuji P. Jiřímu 
Luňákovi za velkou pomoc při správě našich farností, také za blízkost při 
společném žití na faře. Děkuji P. Jiřímu Zámečníkovi, který po celou dobu 
studií v Římě rád vypomohl a v pěkných setkáních pobýval mezi námi. Bratři, 
buďte zdrávi a uchovejte si dobrou mysl. 
 

V úctě P. Michal Pořízek 
 

„OD CYRILA A METODĚJE…“ 
 

K 255. výročí založení vesnice Hamiltony vydalo město Vyškov, odbor 
školství, kultury a sportu kalendář na rok 2020. Má název „Od Cyrila a 
Metoděje…“ a jsou zde zachyceny významné události z míst, kde jsou nyní 
Hamiltony. 

Většinu fotografií pořídil Mgr. Marek Leznar, historické fotografie dodala 
Mgr. Jeřábková z Muzea Vyškovska a zbývající doplnil předseda osadního 
výboru Ivo Chomoucký. Velmi vkusně a citlivě vše sladila výtvarnice paní 
Petra Vlčková. 

Kalendář bude možné získat od 5. července 2019 po skončení poutní 
mše svaté a dále ve dnech, kdy bude kaple otevřena. Těšíme se na vaši 
návštěvu. 

manželé Zedníkovi 
 
 
 

DŮLEŽITÉ AKCE PŘÍŠTÍCH DNÍ: 

 

 20.6.   Slavnost Těla Krve Páně (Boží Tělo) 
 22.6. 9:30  Jáhenské svěcení v olomoucké katedrále 
 23.6. 15:00 Farní den na zahradě II. odboje 
 29.6. 15:00 Poutní bohoslužba ke cti sv. Petra a Pavla 

na Pazderně 
 30.6. 10:30 Hanácká a Vyškovská pouť do Křtin 

 
 5.7.  10:30 Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje v Hamiltonech 
 6.7.  15:00 Staroslověnská liturgie sv. Jana Zlatoústého 

v Hamiltonech 
 

 18.8. 9:00  Pouť ke cti Panny Marie Nanebevzaté ve Vyškově 
 18.8. 9:15  Pouť ke cti Panny Marie Nanebevzaté v  Rychtářově 

 
 7.9.    Pouť děkanátu Vyškov do olomoucké katedrály 

za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání 
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Farní zpravodaj vychází každou třetí neděli v měsíci 

a je dostupný také na internetových stránkách farnosti. 

V době prázdnin Farní zpravodaj nevychází. 

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, 730 550 396 


