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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany 
 

SLOVO KNĚZE 
 

 
Vánoce končí, nový rok nastává… 

 

O Vánocích slavíme samozřejmě Narození Spasitele, Svatou rodinu – Ježíše, Marii a Josefa, 

Zjevení Páně, neboli tří králů, Křest Páně, ale také první mučedníky pro Krista – betlémské 

děti, svatého Štěpána. To všechno jsou snadno představitelné události. A uprostřed těchto 

svátků je 2. neděle po narození Páně. A můžeme se zeptat: „to je co?“ A můžeme hledat 

odpověď: například „to je něco mezi tím“. Církev nám o této neděli předložila Boží slovo, ve 

kterém jsme v prvním čtení slyšeli o moudrosti, ve druhém o lásce a v evangeliu o slovu a  

světle. 

 

Moudrost? Schopnost nalézat správná řešení v návaznosti na jednotlivé vjemy, zkušenosti, 

paměť a tvořivost.  

Láska? Silný, pozitivní vztah náklonnosti, oddanosti a touhy… A nikdo nemá větší lásku, 

než ten, kdo za své přátele položí svůj život.  

Slovo? Vibrace našich hlasivek, do kterých dokážeme vložit své myšlenky! Dobré i zlé. 

Světlo? Proud nehmotných fotonů, šířících se rychlostí světla, díky kterým vidíme! 

 

2. neděle po Narození Páně nám předložila tyto čtyři pojmy, nad každým z nich bychom 

mohli velmi a velmi dlouho přemýšlet. Ale všechny čtyři nás směřují k Bohu – Bůh je 

v Ježíši vtělená Moudrost, Láska, Slovo a Světlo. A můžeme rozjímat a rozjímat 

a rozjímat… 

Přeji Vám v Novém roce moudrost v rozhodování v životních situacích, lásku v srdci ke 

všem lidem, jen a jen laskavá slova a světlo rozumu k poznání smyslu našeho života. 

 

Bůh nám pomáhej, Bůh nás chraň, Bůh nám žehnej! 

 

To Vám všem, drazí farníci, přeje  

 

         P. Karel Janíček, kaplan vyškovský 
 
 

 

FARNÍ ZPRAVODAJ 
 

Ročník  2020            Číslo 1 
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AKTIVITY CENTRA PRO RODINU 

11.2.,25.2. JAS - klub seniorů, Polní 1-5, 13:30 hod.   

23.1.,6.2.  Posezení u kávy a čaje, klubovna CPR, 8:45 hod.     

23.1.,6.2.  Modlitba tancem pro ženy, klubovna CPR, 17:00 hod. 

10.-16.2. Národní týden manželství, www.tydenmanzelstvi.cz 

12.2. "Důvěra ve vztazích", klubovna CPR, 17:15–19:15 hod. 

(další setkání z cyklu "Pečujme o sebe" o důvěře mezi manžely, partnery i v rodině) 

Každé úterý Křesťanská školička*, sál KC, 16:00 hod. 

Každou středu Klub maminek, sál KC, 9:00–11:00 hod. 

Každý pátek Modlitby matek v centru, 9:00 hod. 

Každý pátek Biblické tance pro dívky, 14:00-15:00 hod. 

Psychologické poradenství pro věřící, dle objednání na tel. 733 16 16 15 
  

Výčet zde uvedených aktivit nemusí být konečný, další informace naleznete 

průběžně ve vývěsce, na webu www.vyskov.dcpr.cz nebo na Facebooku Centra pro 

rodinu.  

  
Společenství Modlitby matek zve všechny farníky 
na triduum (trojdenní) modliteb 24. - 26.1.2020 ve vyškovském kostele . Pátek je 
den pokání za naše rodičovská selhání (od 16:45), sobota den zástupného pokání 
za ty, kteří ubližují dětem  a rodinám (od 17:00) a neděle den chval za všechna 
přijatá dobrodiní (od 16:45). Motto "Láska matek proměňuje svět". 
 

  
Milí farníci a přátelé charity, 

chtěla bych poděkovat všem malým i velkým dobrovolníkům, kteří neúnavně 
obcházeli dům od domu, byt od bytu. 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. Obdivuji rodiče, kteří koledovali s malými dětmi, protože vím, jak je to 
namáhavé. Ale na druhou stranu malí “králíčci” nejvíce otevřou dveře i srdce dárců. 
3. 1. 2020 proběhlo slavnostní žehnání králům a jsem ráda, že se nás tolik sešlo, 
abychom si toto požehnání vyprosili. Chci poděkovat i nově vznikající schole, že mši 
svatou hudebně doprovodila. 
4. 1. 2020 jsme vytvořili zázemí pro koledníky v Komunitním centru Bohumíra Bunži. 
Byl zde připraven oběd a občerstvení v prostorách vyškovské Charity. Bylo to milé 
setkání s každým z vás a čas na sdílení vašich dojmů. 
14. 1. 2020 končí Tříkrálová sbírka. Příští týden budeme za účasti pana Mgr. Marka 
Leznara z odboru školství, kultury a sportu města Vyškova rozpečeťovat a počítat 
výnos pokladniček. Budu vás informovat na nástěnce a určitě vám v ohláškách 
poděkuje i naše paní ředitelka Ing. Zdeňka Horáková. 
                                                             Jitka Švejnohová - Koordinátorka TKS 

http://www.tydenmanzelstvi.cz/
http://www.vyskov.dcpr.cz/
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PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTÍ VYŠKOV, DĚDICE, RYCHTÁŘOV 

A TOPOLANY L.P. 2020 

16.2. Společné udílení svátosti pomazání nemocných 
26.2. Popeleční středa 
22.3. Sbírka misijní koláč (4. neděle postní) 
29.3. Křížová cesta v přírodě v Dědicích 
4.4. Děkanátní setkání mládeže před Květnou nedělí - Vyškov 
11.4. Bílá sobota – Velikonoční vigilie (Vyškov, Dědice, Rychtářov) 
17.5. Pouť sv. Jana Nepomuckého v Opatovicích 
5.6. Noc kostelů 
2.6. Adorační den a den modliteb za bohoslovce - farnost Dědice 
7.6. Pouť Nejsvětější Trojice v Dědicích 
11.6. Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo 
14.6. První svaté přijímání dětí ve Vyškově 
14.6. Slavnost výročí posvěcení kostela ve Vyškově (1780); 554 let od postavení 

v roce 1466 
18.6. Slavnost výročí posvěcení kostela v Dědicích (1780) 
21.6. Tradiční pouť do Křtin 
27.6.  Kněžské svěcení v Olomouci 
28.6. Primice Milan Maštera 
4.7. Pouť sv. Petra a Pavla na Pazderně 
5.7. Pouť sv. Cyrila a Metoděje v Hamiltonech 
6.7. Staroslověnská bohoslužba na Strachotínce v Hamiltonech 
6.7. Adorační den a den modliteb za bohoslovce - farnost Vyškov  
11.7. Primice Václav Škvařil 
16.8. Pouť Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově 
16.8. Pouť Nanebevzetí Panny Marie v Rychtářově 
6.9. Pouť Narození Panny Marie v Nosálovicích 
12.9. Pouť Panny Marie Bolestné v nemocniční kapli 
27.9. Pouť sv. Michaela v Brňanech 
28.9. Pouť sv. Václava v Křečkovicích 
3.10. Pouť sv. Terezie v Pařezovicích 
14.10. Adorační den a den modliteb za bohoslovce - farnost Rychtářov 
24.10. Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání do Olomouce 
25.10. Výročí posvěcení kostela 1783 v Rychtářově a 1766 v Topolanech 
13.11. Adorační den a den modliteb za bohoslovce -  farnost Topolany 
6.12.  Pouť sv. Mikuláše v Topolanech 

 

POZVÁNÍ 
V pátek dne 14.2.2020 v 18,30 hod. proběhne v sále Komunitního centra Bohumíra 
Bunži přednáška o sv. Anežce České. Přednášet bude učitel církevních dějin z AG 
Kroměříž Mgr. Vojtěch Ševčík.  
         P. Michal Pořízek 
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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 

mailto:favyskov@ado.cz

