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SLOVO KNĚZE
Milí farníci!
Máme za sebou první dny letošní svatopostní doby. Možná někteří
projeví radost, protože toto opravdu specifické období mají obzvláště
rádi. Jiní třeba již s menším nadšením budou konstatovat, že je tady
zase doba, kdy se máme o něco snažit, něco si odepřít či se přemáhat.
Ale také se mohou najít takoví, kteří by ani nezaregistrovali, že je nějaká
změna, kdyby nebylo kostelní liturgie, fialové barvy či ohlášek
s pozváním k pobožnostem křížových cest.
Je to svým způsobem i pochopitelné. V obchodech najdeme figurky
mikulášů už v říjnu (ne-li dříve), vánoční koledy znějí v rádiích už před
adventem a velikonoční pomlázky, kraslice a čokoládová kuřátka a
zajíčci jsou v prodeji už dlouho před Bílou sobotou. Ale doba postní
jakoby neměla svůj symbol, jakoby ji nebylo za co uchopit…alespoň ne
komerčně. Zkrátka jakoby ji snad ani nebylo možné prožívat navenek.
(Tedy vyjma veřejných křížových cest, konaných jako pobožnost při
putování vesnicí apod.) Ale přesto i tyto skutky, kdyby stály jenom na
tom vnějším, mají pramalou hodnotu.
A tak je zřejmé – a je to tak správně – že doba postní se má
projevovat především v našem nitru. I Pán Ježíš, když odchází na poušť,
to nedává okázale najevo, ani neříká učedníkům, že tak koná kvůli nim.
Podobně i každý z nás se má snažit uchopit tento milostiplný čas
způsobem, který, jak věříme, bude tou nejlepší posilou k prožívání
Svatého týdne. K prožívání událostí slavného vjezdu, poslední večeře,
úzkosti z osamění, utrpení i smrti.
Pokud chceme prožít něco mimořádného, něco, co je mimo-řád
času, co se vymaňuje z liturgického mezidobí (a tím je Veliká noc),
neměli bychom dělat jen to, co děláme běžně, ale také se mimořádně
připravovat. Jinak po 40 dnech prožijeme jen obyčejný týden s běžnou
nedělí a normálními prázdninami.
Kéž bychom mohli v tomto čase uléhat na postel s tím, že nebylo
dne, kdy bychom nevykonali něco mimořádného.
P. Jiří Luňák
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POSTNÍ ALMUŽNA
Milí farníci,
s počátkem čtyřicetidenního postního období, které letos připadlo
na Popeleční středu 14. února, byla zahájena i každoroční Postní
almužna. Jde o návrat ke starobylé tradici. Do papírové pokladničky,
tzv. „postničky“, vkládáme peníze za požitky, které jsme si odepřeli pro
pomoc potřebným.
Získané prostředky použije Církev prostřednictvím Charity na
sociální výpomoc pro ty, kteří se nacházejí v nouzi… Chci vás zároveň
pozvat, ať si tuto postničku dáte na svůj rodinný stůl, zapálíte svíci, a
tak jako jsme se scházeli u adventního věnce, tak se sejděme ke
společné modlitbě za všechny, kteří to potřebují.
Jitka Švejnohová

POSTNÍ AKTIVITA PRO DĚTI (farnost Vyškov)
Milé děti,
dnes jsme oslavili první neděli postní. V této době se chystáme na
Velikonoce. Mnozí vaši kamarádi a spolužáci ani neví, co to je půst a
doba postní. Možná začátkem března budete ve škole vybarvovat zajíčky
a vajíčka a to je vše, jak se děti co nechodí do kostela, připravují na
Velikonoce. My ale víme, že o Velikonocích neoslavujeme jaro, ale
Vzkříšení Pána Ježíše. V době postní si chceme něco odepřít, více se
modlit, navštívit mši svatou i v jiném dni, než jen v neděli.
Aby i ostatní mohli vidět vaše úsilí, tak jsme pro
vás připravili jako postní aktivitu velkou trnovou
korunu, na kterou můžete pokaždé, když přijdete do
kostela, dát květinku na jakýkoliv trn a za jakýkoliv
dobrý skutek. A tak o velikonočních svátcích naše
trnová koruna rozkvete.
Proto vás, děti, zvu, ať po každé mši svaté přijdete pod
sochu Pána Ježíše a zaplníte každičký trn květem lásky.
Jitka Švejnohová

O DOBĚ POSTNÍ
Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově. Vybízí
nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému
odčiňování hříchů. Doba postní je doba vážná, věřící se dobrovolně
zříkají zábav. Vnímáme Kristovo utrpení a ztotožňujeme se s ním. Při
slavení liturgie se vynechává hymnus „Sláva na výsostech Bohu“, rovněž
doprovody varhan a zpěvy mají tento charakter postní doby podpořit.
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Květinová výzdoba nemá být, vyjma 4. neděle postní. Navíc se na
každý den přidává modlitba nad lidem, která je dovršena požehnáním.
Postní doba je velmi příznivá k dobrým skutkům, starobylá tradice je
vyjmenovává jako skutky tělesného a duchovního milosrdenství.
Skutky tělesného milosrdenství:

Skutky duchovního milosrdenství:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sytit hladové
Dávat pít žíznivým
Oblékat nahé
Dávat nocleh potřebným
Navštěvovat nemocné
Navštěvovat vězněné
Pohřbívat zemřelé

Radit pochybujícím
Poučovat neznalé
Napomínat hříšníky
Těšit zarmoucené
Odpouštět urážky
Trpělivě snášet obtížné lidi
Modlit se za živé i zemřelé
(z liturgického kalendáře a KKC)

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SVATÉHO JANA BOSKA
Arcibiskupství olomoucké zřizuje novou církevní školu v Kroměříži.
Střední odborná škola sv. Jana Boska zahajuje výuku 1. 9. 2018 a to ve
tříletých učňovských oborech:
 Lesní mechanizátor
 Opravář lesnických strojů
 Zemědělec-farmář
 Zahradník
Ve školním roce 2021/22 bude otevřeno dvouleté nástavbové
studium v oborech:
 Zahradnictví
 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
Mimo gymnázium v Prostějově, Arcibiskupské gymnázium
v Kroměříži a Stojanovo gymnázium Velehrad je toto další vzdělávací
instituce středoškolského typu, jejímž je Arcibiskupství olomoucké
zřizovatelem. Škola nabízí všestranný osobnostní a profesní rozvoj
v křesťanském duchu. Pro žáky ze vzdálenějších oblastí je připraveno
ubytování ve vlastním domově mládeže.
Další informace naleznete na letáčku v našich kostelích nebo
zodpoví
Mgr. Zdislava Vyvozilová
vedoucí Centra pro školy Arcibiskupství olomouckého
Tel.: 587 405 243
e-mail:vyvozilova@arcibol.cz
web:www.ado.cz
3

SCHOLA
„Mše svatá je oslavou Boha.“ „Oslavujme Boha zpěvem.“ „Kdo
zpívá, dvakrát se modlí.“
Výše uvedené věty zní krásně, vzletně a jsou pravdivé. Ale je třeba i
do tohoto prvku mše svaté investovat. Svůj čas, své nasazení. Je dobře,
když lid přispívá svým zpěvem ke kráse liturgie. Ještě lépe, když jej
dotváří schola s leaderem v čele.
Ve vedení vyškovské scholy se za léta vystřídaly Lenka Zemanová,
Liduška Strýčková a naposledy Jana Celá. Ta před koncem minulého
roku dlouholetého vedení zanechala. Za roky strávené se scholou Janě
nejen svým, ale i vaším jménem moc děkuji.
Nyní hledáme do čela scholy ochotnou osobu, která by věnovala
svůj čas nácvikům žalmů a ordinárií na mši svatou. Nezáleží na tom,
zda to bude muž či žena. Důležitá je chuť ke zpěvu a koordinování
zpěváků ke mši svaté. Je třeba mít trpělivost a nadšení pro věc.
Zájemci, prosím, přihlaste se otci děkanovi nebo otci kaplanovi nebo
mně.
Marie Součková

DŮLEŽITÉ AKCE PŘÍŠTÍCH DNÍ:
 25. 2. po ranní mši sv. ve vyškovském kostele bude první setkání
dětí, které letos přistoupí k 1. sv. přijímání a jejich rodičů
 9.3. v 19:00 hod. Modlitby mládeže v kostele ve Švábenicích
 Aktivity Centra pro rodinu





18.2. v 15:00 Křížová cesta manželů ke sv. Martinovi v Lulči
20.2. JAS - klub seniorů, Domov pro seniory Polní, 13:45 hod.
1.3. Modlitba tancem, Maják Vyškov, 17:00 hod.
6.3. JAS - klub seniorů, Domov pro seniory Polní, 13:45 hod.

Po celý rok - půjčování knih s duchovní, manželskou, výchovnou a
další tematikou, výběr z více než 450 titulů.
Více informací na webu www.vyskov.dcpr.cz
PRO ZASMÁNÍ 


Pan farář se ptá na hodině náboženství dětí: „Kdo chce jít do nebe?“ Hlásí se všichni kromě Pepíčka
Kalianků. „Proč ty do nebe nechceš?“ „Protože maminka říkala, že mám jít ze školy rovnou domů!“

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
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