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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany 
 

SLOVO KNĚZE 
 

 

To je ta noc, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil 
z hrobu. Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli 
vykoupeni. A tak posvěcená tato noc zahání hříchy, smývá viny, hříšníkům 
vrací nevinnost a zarmouceným radost; zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí 
a pokořuje zlé moci. O´ vpravdě blahodárná noc, která spojila zemi s nebem, 
člověka s Bohem (Z velikonočního chvalozpěvu). 

Sestry a bratři, prožili jsme velikonoční svátky. Po celou dobu oktávu 
jsme četli a slýchali evangelia, která popisují setkání živého Ježíše s 
učedníky, se ženami a mnoha dalšími. U každého setkání můžeme nejprve 
pozorovat bezradnost lidí, kteří věděli, co se událo v těch dnech s Ježíšem 
v Jeruzalémě. Měli strach, co bude dál, prožívali velký zmatek, byl tam i stín 
viny, že mnozí Kristovi blízcí se nezachovali statečně. K těmto tísnivým 
rozpoložením přichází zmrtvýchvstalý Kristus s pozdravy „Pokoj vám!“, 
„Buďte zdrávy!“, „Nebojte se!“ V těch chvílích si lidé uvědomují - Ježíš žije, 
náš Mistr a Pán je mezi námi; byli naplněni velkým pokojem a radostí.  Mohli 
jsme, vážení přátelé, tyto děje rovněž prožívat v krásných liturgických 
obřadech. Mějme odvahu a projevme statečnost v dobrém smýšlení, které 
nám pomůže uchopit smysl oběti a utrpení. Těmito zkouškami je třeba projít, 
Kristus jde před námi a vede nás. Požehnaný čas velikonoční doby. 

 
P. Michal Pořízek 

 

TÝDEN PRO RODINU 12. - 20.5.  MOTTO „ČAS BÝT SPOLU“ 
 

Tisíce rodin na celém světě si každoročně připomínají patnáctý květen 
jako Mezinárodní den rodiny. Smyslem Týdne pro rodinu je ocenit vše dobré, 
co v rodinách nacházíme: místo důstojného růstu i stárnutí, nekonečnou 
trpělivost při výchově, obětavost i velkorysost, úsilí investované do budování 
kvalitních vztahů, solidaritu, úctu a věrnost. Informace na 
webu https://tydenprorodinu.cz/. CPR Vyškov se připojuje akcemi „Máma a 
já“ a seminářem efektivního rodičovství. 

        CPR Vyškov 

 

FARNÍ ZPRAVODAJ 
 

Ročník  2018            Číslo 4 



2 
 

PAN KANOVNÍK P. BOHUMÍR BUNŽA 
 

Narodil se 17.3. 1877 v  Bzenci. 5.7. 1901 přijal 
v Olomouci kněžské svěcení. Jeho prvním působištěm 
byla obec Strání u Uherského Brodu, kde dva roky 
působil jako kaplan. 

Pak se stal kaplanem ve Vyškově. Roku 1912 
z Vyškova odešel a stal se dómským vikářem v Olomouci. 
V roce 1918 se vrátil zpět do Vyškova, ale tentokrát již 
jako farář. 

Byl člověkem velmi angažovaným a ochotným pomoci 
tam, kde to bylo potřeba. Pracoval i v městské 
samosprávě. V letech 1935-36 byl místostarostou města 

Vyškova. Měl také zájem o historii. Byl členem Městského muzejního spolku 
ve Vyškově. Napsal několik historických knih pojednávajících o osudech 
místních řemeslníků. 
Známé bylo také jeho sociální cítění. Zajímal se o osud přestárlých a 
opuštěných osob, které neměly možnost lékařského ošetření. Proto zřídil ve 
Vyškově Charitu a povolal z Rajhradu ct. sestry Těšitelky, pro které zbudoval 
u kapucínského kostela malý klášter s kapličkou a zahrádkou. Tato péče o 
opuštěné nemocné po domech zaujala celou farnost a sestry měly práce až 
nad hlavu. Po zřízení vyškovské nemocnice přešla většina sester sloužit do 
nemocnice, ale některé zůstaly u nemocných v domácnostech. 

Zvláštní péči věnoval První české měšťanské a rodinné škole sester 
Dominikánek ve Vyškově, jež získal pro tento ústav vybudovaný zásluhou + 
arcibiskupa Antonína Stojana, který působil v nedalekých Dražovicích. 

Po II. světové válce se P. Bohumír Bunža věnoval opravě velmi 
poškozeného chrámu Páně – věž kostela byla rozstřílená. Věž byla 
vybudována znovu a kostel celý z venku opraven. Při opravě byl odkryt 
krásný boční gotický portál. 

Je známé jeho vlastenecké cítění za války. Když měly být bohoslužby 
slouženy v němčině, prohlásil: „Mše svatá je latinská a stejná pro všechny.“ 

P. Bohumír Bunža byl jmenován děkanem, arciknězem a čestným 
kanovníkem kroměřížským. Po dlouhá léta byl předsedou Jednoty 
katolického duchovenstva celé arcidiecéze olomoucké a členem výboru 
Kněžské nemoc. pokladny v Přerově. 

11. října 1949 odjel pan kanovník Bohumír Bunža na schůzi Jednoty 
kat. duchovenstva v Kroměříži. Tam byl zatčen a odvezen do Olomouce a 
odtamtud do Prahy na Pankrác. Důvod zatčení byl neznámý. Dá se však 
s jistotou předpokládat, jako významný činitel byl nepohodlný. Po 13-
měsíčním věznění, ještě před vynesením rozsudku, zemřel na Pankráci 17. 
listopadu 1950 a pohřben byl neznámo kde! (údajně ve společném hrobě na 
hřbitově v Praze 8 – Ďáblicích) Úřední zpráva o jeho smrti přišla na Národní 
výbor ve Vyškově. 
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„Byl to ušlechtilý kněz Stojanova typu, měl rád své kaplany ve 
Vyškově, byl váženým u i nekatolíků, miloval všechno ušlechtilé a 
krásné, byl věrný Bohu, církvi a národu!“- citace vzpomínky P. Antonína 
Křižana, pozdějšího vyškovského děkana. 

Z kroniky farnosti Vyškov
 

V neděli 22. dubna proběhne ve Vyškově sbírka na zřízení Komunitního 
centra Bohumíra Bunži v budově staré fary. 

 

POSTNÍ ALMUŽNA 
 

Milí farníci, přátelé charitního díla, 
dovolte mi, abychom vám poděkovali za štědrost při letošní Postní 

almužně. Ve Vyškově se vybralo 10 472 Kč a v celém děkanátu se vybralo 
20 583 Kč. Tyto peníze nejsou primárně určené pro potřeby vyškovské 
Charity samotné, ale na přímou pomoc potřebným. Z Postní almužny 2017 
jsme mohli přispět např. starší paní na pořízení elektrického vozíku nebo 
pomoci mamince s malými dětmi, jenž se nacházely v těžké životní situaci. 
Každou žádost pečlivě zkoumáme, podrobujeme sociálnímu šetření a 
prověřujeme tím skutečnou potřebnost! O konečném schválení rozhoduje 
ředitel a členové Charitní rady. 

Tento rok bychom rádi podpořili např. mladou maminku, která je 
onkologicky nemocná. Její jedinou nadějí je biologická léčba, kterou však 
zdravotní pojišťovna nehradí. 

Pokud i vy budete vědět o případech, kterým je třeba pomoci, obraťte se 
na vyškovskou Charitu prostřednictvím mé osoby. Díky vaší štědrosti 
můžeme pomáhat těm nejpotřebnějším. 

Jitka Švejnohová 

MAJOVÉ PUTOVÁNÍ NAŠIMI KAPLEMI 
 

Blíží se měsíc květen, měsíc Panny Marie a je dobrým zvykem věřících, 
účastnit se Majových pobožností. Kromě těch, které budou probíhat v našich 
kostelích po celý měsíc květen, vás chceme zvláště pozvat ke společným 
modlitbám ke cti Panny Marie a to: 
 

 6. května v kapli Panny Marie v Nosálovicích 
 

 13. května v kapli sv. Jana Nepomuckého v Opatovicích (poutní 
bohoslužba ke sv. Janu) 

 
 20. května v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Hamiltonech (při pobožnosti 

bude zároveň požehnána nová socha Panny Marie) 
 

 27. května v kapli sv. Michaela, archanděla v Brňanech 
 
Všechny májové pobožnosti začínají vždy v 15 hodin. 
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DŮLEŽITÉ AKCE PŘÍŠTÍCH DNÍ: 
 

 11.5. v 19:00 hod. Modlitby mládeže v kostele v Krásensku 
 

 Aktivity Centra pro rodinu 
 

17.4. JAS - klub seniorů, Domov pro seniory Polní, 13:45 hod. 
19.4. Modlitba tancem, Maják Vyškov, 17:00 hod. 
3.5. Modlitba tancem, Maják Vyškov, 17:00 hod. 
15.5. JAS - klub seniorů, Domov pro seniory Polní, 13:45 hod. 
18.-20.5. „Máma a já“ víkend pro mámu a dceru, Annaberg u Bruntálu 
25.-27.5. Otec a syn - víkend s F. Zakopalem, Annaberg u Bruntálu 
26.5. Děti i rodiče potřebují podporu, seminář efektivního rodičovství 

(víkendy pořádá CPR Prostějov, na realizaci spolupracujeme) 
Bližší informace ve vývěsce a na webu www.vyskov.dcpr.cz 

 

 
 

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 


