
FARNÍ   LISTY  
farností Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany. 

1. NEDĚLE POSTNÍ 

5.3.2017        Ročník XXI.  Číslo 1 

vydává Římskokatolická farnost Vyškov, II. odboje 2, 682 01 Vyškov                  jen pro vlastní potřebu 
 

Vážení a milí farníci! 
 

Na začátku svaté doby postní jsme značeni znamením popela.  „Pamatuj, že jsi 
prach a v prach se navrátíš.“ Náš lidský život je přirovnán k prachu, ne snad proto, 
abychom se stali malomyslnými, kteří rezignují na vše a nad mnohým mávnou 
rukou. Toto přirovnání, které je tvrdé, ať nás učí bystře vnímat hodnotu času, navíc 
dobrý Bůh mnohokrát prokázal a neustále prokazuje, že o nás – prach, stojí. V době 
postní, vyhledávejme dobré skutky, které nečekají odměny. Všimněme si pozorným 
způsobem druhého člověka v rodině, v práci, ve škole a bude – li povzbuzením 
jedno gesto, či dobré slovo, tak učiňme, řekněme. Zároveň je dobré na straně druhé, 
abychom byli připraveni, že mnohdy nebude vstřícnost opětována. Prosím 
pamatujme na pravidelnou modlitbu doma, prosím nevynechávejme nedělní účast na 
mši svaté, tyto časy zbožnosti jsou pilířem pro náš život. Těším se na společné 
putování svatou dobou, děkuji za každého z vás, člověka dobré vůle. 
 

V úctě P. Michal Pořízek 

 

_________________________________________________________ 
SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI VE VYŠKOVSKÉM KOSTELE  
V sobotu 8.4. a v neděli 9.4.2017 ve vyškovském kostele vždy od 14.00 hod. do 
17.00 hod., budou přítomni i cizí zpovědníci. 
 

MŠE SVATÉ O VELIKONOCÍCH 

Farnost 
Zelený  
čtvrtek 

Velký  
pátek 

Bílá 
sobota 

Neděle  
Zmrtvýchvstání 

Páně 

Velikonoční 
pondělí 

Vyškov 18.00 18.00 20.00 9.00  17.30 9.00  

Dědice 17.00 17.00 19.00 7.30 7.30 

Rychtářov 16.30 16.30 18.00 9.15 9.15 

Topolany 
Linkový BUS 
jede v 17,22 h. 

Linkový BUS 
jede v 17,22 h. - 10.45 10.45 

VELIKONOCE 2017 – INFO 

 Květná neděle – žehnání jívových ratolestí 

 Zelený čtvrtek v 9.30 hod. v olomoucké katedrále – mše svatá se svěcením olejů 
a obnovou kněžských slibů  

 Velký pátek – sbírka na opravu chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě 

 Bílá sobota – obnova křestních slibů; na obřady Veliké noci si přineste s sebou 
svíce; 

 Neděle Zmrtvýchvstání Páně – sbírka na kněžský seminář, žehnání vel. pokrmů; 
ve 12.00 hod ve sdělovacích prostředcích požehnání papeže Františka. – „Urbi 
et orbi“  

ADORACE U BOŽÍHO HROBU 
VYŠKOV – Zelený čtvrtek do 20.30, Velký pátek 8.00-20.30, Bílá sobota 8.00-18.00 
DĚDICE - Velký pátek 13.00-17.00; Bílá sobota 13.00-17.00 
RYCHTÁŘOV - Velký pátek 13.00-16.00; Bílá sobota 13.00-17.00 

BOHOSLUŽBY V NEMOCNIČNÍ KAPLI VE SVATÉM TÝDNU 
Bohoslužby zde budou:  
v úterý 11.4.2017 v 18.15 hod. a pak až v neděli 16.4.2017 v 10.30 h. 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 
Od neděle 12.3. začne příprava dětí k 1. sv. přijímání. Bude vždy v neděli po ranní 
mši sv. v teple na oratoři kostela (nad sakristií). Termín 1. sv. přijímání bude 
upřesněn později. 

CHRÁMOVÝ SBOR VE VYŠKOVĚ ZVE 
všechny stálé a obzvláště nové členy na zkoušky. Konají se každou neděli a pondělí 
večer až do Velikonoc. Přijďte mezi nás i vy, kteří zatím váháte, neboť v hojnějším 
počtu se nám bude zpívat radostněji. Přispějte svým zpěvem ke kráse liturgie 
svátečních dnů.     

Jaroslav Lindr, varhaník 
 
 


