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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany

SLOVO KNĚZE
Jsme stvořeni pro dobré skutky
Jsme stvořeni pro dobro. Apoštol Pavel píše v Bibli: „Nepoznávám se
ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Chtít
dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž
zlo, které nechci. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí? Díky Bohu!
Je to možné skrze Ježíše Krista“ (Řím 7,15-24).
Bůh nám ukazuje, že je možné konat dobro, i když občas děláme
pravý opak. A pokud se nám nedaří konat dobro, pak v Ježíši můžeme
dojít uzdravení. Nabízí nám žít dobro z jeho síly. To je naše naděje, že
pokud dáme ve svém životě prostor Bohu, tak on může konat to, co je
jinak bez něj obtížné. Být vysvobozen z toho, co nás ničí, je velká úleva.
Ale zároveň je tu radost z právě vykonaného dobra. Jsme stvořeni pro
život, lásku, krásu, dobro, pro společenství. Tyto věci má pro nás Bůh.
Jsme Boží dílo. A Bůh je základem našeho života. Do každého z nás
vtiskl něco dobrého, máme znásobit. Učme se vidět na druhých to dobré.
Vidět v druhém Boží ruku vždyť jsme jeho dílem, jeho básní, kterou složil,
jeho symfonií která chce, aby zazněla k Boží slávě. Možná se ale necítíme
jako umělecké dílo. Řekneme si, že náš život nemá význam. Ano, nejsem
nic, ale když toto nic vezme do rukou mistr, dokáže z něj udělat něco, o
čem se nám ani nezdá. Nerozhoduje materiál, ale umělec, jeho myšlenka,
kterou má se svým dílem. Bůh je nesrovnatelný, originální v každém
z nás. A proto je třeba si připomínat: „Jsme jeho dílo.“ Nic nedokáže
pokazit toto jeho dílo, pokud k tomu nedáme svolení my sami. Je důležité
žít s vědomím, že naše srdce je místem, kde vládne Bůh, jeho láska, že
naše tělo je chrámem Ducha, a že naše mysl patří Kristu. Dobré skutky,
ty jsou pak důsledkem toho, že Bůh v nás stále ještě přebývá napříč
všemu, co nás od něj vzdaluje. Dobro, které jsme prokázali je důvodem
k tomu, abychom žili život ve vděčnosti Bohu, tomu, který je nekonečně
dobrý. A k této vděčnosti z Boží dobroty jsme všichni pozváni.
P. Jaroslav Špargl
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„Zaradoval jsem se, když mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme!“
(Ž 122)
Den dětí, den, kdy se muž a žena rozhodnou spojit své životy, den
narozenin,… Všechny tyto i mnohé jiné dny nosíme vryté v paměti.
Znamenají pro nás mnoho. Vzpomínám si, že se na základních školách
trávil Den dětí jako den věnovaný dětem. I blížící se výročí svatby bývá ve
znamení společného prožívání manželů. A podobně přistupujeme i
výročím narození či jiných pro nás NE-obyčejných dní.
Jako občan (člen obce) si tato a mnohá data připomínám díky
občanskému kalendáři. Jako člen farní rodiny (farní obce) mám k tomuto
i kalendář církevní. A v něm se reflektuje třetí z Božích přikázání: „Pomni,
abys den sváteční světil!“ Malé děti, navštěvující hodiny náboženství ví, že
tímto dnem je neděle. Ne jen tato, ne jen příští ale každá. Každý sedmý
den občanského kalendáře.
Je mnohem pohodlnější vyvodit smysl tohoto dne z českého „nicnedělání“. Ale starším generacím, kterým byl ruský jazyk vštěpován do
morku kosti, není neznámé označení, které mnohem výstižněji a
smysluplněji osvětluje jeho původ. Totiž Vaskrsenje – Vzkříšení. A pak i
sváteční návštěvník bohoslužeb pochopí, že je to den, kterým si
připomínáme Kristovo Zmrtvýchvstání. Není to jen den této slavnosti,
kterou budeme zanedlouho prožívat ale každá neděle. Těmito dny, kdy se
má křesťan účastnit bohoslužeb, nejsou jenom neděle, ale kromě nich
ještě další dva dny v roce, i když na neděli nepřipadnou. Slavnost
Narození Páně (25.12.) a Slavnost Matky Boží Panny Marie (1.1.) U našich
sousedních států bychom dokázali vyjmenovat ještě několik dalších. Ale
myslím, že my se mnohdy zapotíme už při zachování výše uvedeného.
„Jak se to týká mě?“, řekne si možná nejeden z vás, kteří toto čtete.
Ano, dalo by se říct, že tato slova by měli slyšet ti druzí, právě ti, kterým
se zpravodaj do rukou nedostal, protože prokazatelně nebyli tuto neděli
na mši sv.
Často jsem slýchal a ještě častěji začal používat úsloví „Kdo chce,
hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“ Nevyvracím, že jsou okolnosti,
které člověku objektivně zabrání v jeho úmyslu jít na nedělní mši svatou.
Stane se, i v tomto čase zvýšené nemocnosti, že člověk (zvláště senior)
neplánoval, že se bude ráno cítit oslabený, a pak (z objektivních důvodů)
zůstane raději v posteli, i když vnitřně pociťuje, že je to jakýsi deficit –
nejít do kostela.
Pak můžou být také ale okolnosti, které plánujeme nebo můžeme
alespoň předpokládat: Vzdálenější cestování, časová tíseň příchodu na
mši, když přijde (ne)čekaná návštěva apod. Nemusíme si hned zoufat, ale
ani bychom neměli nečinně složit ruce do klína. Okresní města mají svou
výhodu i v tom, že je zde sloužena mše sv. nejen v neděli ráno ale i večer;
a mimo to i v některých farnostech bývá mše v sobotu večer tzv. „s nedělní
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platností“. Pokud tedy plánuji cestování či jinou činnost na nedělní
dopoledne, je namístě, abych do svých plánů zahrnul i mši sv.
Pokud ale moje láska ke mši v sobotu večer s nedělní platností dojde
do fáze, kdy tam budu chodit proto, abych si mohl v neděli pospat, pak se
vytrácí i smysl mojí „návštěvy“ bohoslužby.
Nedělní mši sv. ničím jiným nahradit nelze, ani mší v jiný den. Ani
blížící se obřady Velikonočního tridua (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá
sobota) nejsou náhradou mše slavené následující den totiž
Zmrtvýchvstání Páně (neděle). Říct si tedy „Půjdu na obřady velikonoční
vigilie o Bílé sobotě večer a nepůjdu v neděli“ je totéž jako „Půjdu na
„půlnoční“ o Vánocích, abych nemusel druhý den (25.12.)“
Jaký smysl pak má předvelikonoční zpověď o Květné neděli, pokud, o
neděli Zmrtvýchvstání Páně nebo jakékoli jiné neděli na mši nejdu a o
velikonočním pondělí či jiné následující dny chci přistoupit ke sv.
přijímání? Tím spíše, když z Katechismu katolické církve vím, že se takto
dopouštím těžkého hříchu (čl. 2182).
Tak jako se mladí zamilovaní snaží ušetřit jakoukoli volnou chvilku,
jen aby mohli být spolu, kéž bychom i my byli podobně vynalézaví při
našem úsilí, trávit čas s Bohem.
P. Jiří Luňák
Milí koledníci a vedoucí skupinek,
jako poděkování za vaši obětavou pomoc při letošním koledování, vás čeká
volný vstup do Aquaparku Vyškov v sobotu 7.4. 2018. Koledníci jsou
rozděleni podle měst a obcí. Koledníci z Vyškova mají vstup od 8.00 do
9.15 h, koledníci z Dědic, Opatovic, Hamilton a Ivanovic od 9.30 do
10.45 h. Koledníci ostatních okolních obcí od 10.45 do 12.00 h.
U vstupu budou zaměstnanci Charity, kteří vám podle seznamu
vpustí dovnitř. Každé dítě si může vzít jednoho dospělého. Je nutné
dodržet nabídnuté časy.
Těšíme se na Vás!
Jitka Švejnohová
Oblastní charita Vyškov vás zve na Velikonoční jarmark s ukázkami
lidových řemesel ve středu 28.3. 2018 od 13:30 – 17:00h.
Chlapce zveme na pletení pomlázek, děvčata na barvení vajíček,
zdobení perníčků a další ruční práce. Těšíme se na vás na Odlehčovací
službě v Dědicích, Morávkova 1.
Zároveň bude možné si výrobky s velikonoční tématikou přímo
zakoupit. Výtěžek z tohoto prodeje pak bude využit pro další práci při
aktivizaci s klienty Odlehčovací služby.
zaměstnanci Oblastní charity Vyškov
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Milé děti,
naše trnová koruna v kostele se plní květinkami. Proto vás chci vás
pochválit za účast při této postní cestě. Trnovou korunu si necháme
v kostele ještě přes dobu velikonoční, aby nám připomínala naše postní
úsilí.
Na Hod Boží velikonoční nebude nedělní katecheze, abychom mohli
všichni společně v kostele oslavit Pánovo vzkříšení. Zvu vás, ať přijdete
dopředu na židličky.
Už teď se můžeme těšit na další katechezi, která bude 8.4. 2018.
Jitka Švejnohová

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI
V budově „staré fary“ za kostelem s pomoci Boží by mělo vzniknout
komunitní centrum. V tomto centru budou umístěny - po dobu pěti let Oblastní charita Vyškov, spolek Diogenes a Centrum pro rodinu našeho
děkanátu. Pro tento účel byla vyzískána dotace 20 mil. Kč. Tímto
nákladem bude opravena spodní část fary, včetně schodiště a sálu se
sociálním zázemím v prvním patře, dle projektu, který byl vypracován
v roce 2016. Z podílu této dotace na naší farnosti zůstává podíl 5%, to je 1
mil. Kč.
Na slavnost sv. Josefa 19. 3. 2018 proběhne výběrové řízení na
dodavatele stavby. Do této chvíle proběhla celá řada jednání s mnoha
dobrými lidmi, bez kterých by nebylo možné začít, a kterým jsem velmi
vděčen. Prosím celou naši krásnou farní obec, abychom tuto příležitost
využili. Bude třeba pomoci Boží, hodně finančních prostředků, velkých
odhodlání a nasazení. Děkuji za velkou vstřícnost a podporu nemalého
díla.
Finanční příspěvek je možné poukázat na č. ú. 1560141359/0800.
P. Michal Pořízek

DŮLEŽITÉ AKCE PŘÍŠTÍCH DNÍ:
 24. 3. Děkanátní setkání mládeže pro děkanáty Konice, Vyškov a
Prostějov ve farnosti Ptení
 24. 3. a 25. 3. Příležitost k předvelikonoční svátosti smíření (vždy
od 14 do 17 hod)
 1. 4. Žehnání pokrmů při všech mších svatých
 13. 4. v 19:00 hod. Modlitby mládeže v kostele v Rychtářově
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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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY L. P. 2018
Římskokatolická
farnost

Zelený
čtvrtek Velký pátek Bílá sobota
Neděle
Mše na
Památka
večer
SLAVNOST
Pondělí
památku umučení Velikonoční ZMRTVÝCHVSTÁNÍ velikonoční
večeře
Páně
vigilie
PÁNĚ
Páně

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

18.30

18.30

-

10.45

10.45

Stála Matka uplakaná
pod křížem jak bolest samá,
v hořkých vzlycích pro Syna.

On mé viny smýval svými
krvavými zraněními,
tento trest nám rozděluj.

Její srdce Bohu dané,
truchlící a zbědované
sedmerý meč protíná.

S tebou pláči, slza smáčí
oči, jimiž nevypláči
soucit s tebou, ženo žen.

Žaluplná, zarmoucená
nebem požehnaná žena,
matka Boží, prostá vin.

Veď mě pod kříž svého Syna,
jenž svou náruč rozepíná,
s tebou stát chci pod křížem.

Hlavu sklání do svých dlaní,
pohled na kříž vždy ji raní,
trpí na něm její Syn.

Panno pannen plná jasu,
nežij sama trpkost času,
přijmi, prosím, lásku mou.

Matko Boží, Matko naše,
kdo nad tebou nezapláče,
když tě vidí v mukách stát.

Maria má, kéž ty sama
dáš mi nést smrt Krista Pána,
přijmout ránu za ranou.

Matko Boží, lásku dej mi,
kéž je tvůj a můj žal stejný,
kéž už sama netruchlíš.

Až před Božím soudem stanu,
přijď mi, Panno, na ochranu,
vzdal ode mne Boží hněv.

Dej, ať patřím Kristu Bohu,
den ze dne ať více mohu
hořet láskou, být mu blíž.

Kéž jsem křížem, smrtí Páně
chráněn v lásce svrchované,
milost buď mou záchranou.

Maria, do srdce mého
vtiskni rány Syna svého,
jeho kříž kéž je i můj.

Tělo zemře, Ty však, Panno,
dej, ať je mi nebe přáno,
kéž Bůh přijme duši mou.
Amen.

(ze Sekvence Panny Marie Bolestné)

PASTORAČNÍ PLÁN NAŠICH FARNOSTÍ L.P. 2018
24.3.

Děkanátní setkání mládeže před Květnou nedělí

13.5.
25.5.
27.5.
31.5.

Pouť sv. Jana Nepomuckého v Opatovicích
Noc kostelů
Pouť Nejsvětější Trojice v Dědicích
Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo

2.6.
Dědice
3.6.
10.6.
30.6.

Adorační den a den modliteb za bohoslovce - farnost

5.7.
6.7.
6.7.
Vyškov

Pouť sv. Cyrila a Metoděje v Hamiltonech
Staroslověnská bohoslužba na Strachotínce v Hamiltonech
Adorační den a den modliteb za bohoslovce - farnost

12.8.
12.8.

Pouť Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově
Pouť Nanebevzetí Panny Marie v Rychtářově

2.9.
9.9.
15.9.
28.9.
30.9.

Díkůvzdání za úrodu a žehnání aktovek
Pouť Narození Panny Marie v Nosálovicích
Pouť k Panně Marii Bolestné v nemocniční kapli
Pouť sv. Václava v Křečkovicích
Pouť sv. Michaela v Brňanech

6.10.
14.10.

Pouť sv.Terezie v Pařezovicích
Adorační den a den modliteb za bohoslovce - farnost
Rychtářov
Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská
povolání do Olomouce

20.10.

První svaté přijímání dětí ve Vyškově
Tradiční pouť do Křtin
Pouť sv. Petra a Pavla na Pazderně

13.11.

Adorační den a den modliteb za bohoslovce - farnost
Topolany

9.12.
30.12.

Pouť sv. Mikuláše v Topolanech
Obnova manželských slibů při mši svaté
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