
1 

 

 

pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany 

 

 

 

SLOVO KNĚZE 

 

 

Z vlastní zkušenosti víme, jak velice na tom záleží, aby lidé mezi sebou 

rozmlouvali. V rozhovorech, které vedeme si vyměňujeme mnohé informace. 

V mnohých rozhovorech jde však ještě o něco důležitějšího. Rozhovorem 

budujeme vztahy, očišťujeme a prohlubujeme je. Když lidé nacházejí přátelství, 

když muž a žena vstupují do manželství, předcházejí tomu mnohé rozhovory. 

V rozhovoru vzniká a roste společenství. Když Bůh mluví k lidem, vzniká nové 

společenství mezi Bohem a lidmi. Celé skutky apoštolů, dějiny prvních 

křesťanských obcí, vyprávějí o tom, jak Kristus přichází k lidem ve slově, volá je, 

aby se rozhodli, a tím vznikají místa Ježíšových přátel a Jeho rodiny. Církev je 

místem, kde Bůh a lidé spolu rozmlouvají. Církev je ale také místem, kde spolu 

rozmlouvají lidé jako bratři a sestry. Važme si prosím těchto míst a přidejme 

k oněm rozhovorům ta nejlepší slova, jaká známe a za kterými si stojíme.  

 

Radost ze slova Božího, W. Egger 

             PM                                           

 
 

 

FARNÍ ZPRAVODAJ 
 

Ročník  2020            Číslo 2 
 



2 

 

AKTIVITY CENTRA PRO RODINU 
20.2., 5.3.Posezení u kávy a čaje, klubovna CPR, 8:45 hod.     
20.2., 5.3. Modlitba tancem pro ženy, klubovna CPR, 17:00 hod. 
18.2., 10.3. JAS - klub seniorů, Polní 1-5, 13:30 hod.   
Každou středu Klub maminek, sál KC, 9:30–11:30 hod. 
Každý pátek  Modlitby matek v centru, 10:00 hod. 
Každý pátek Biblické tance pro dívky, 14:00-15:00 hod. 
Výčet zde uvedených aktivit nemusí být konečný, další informace naleznete  
průběžně ve vývěsce, na webu www.vyskov.dcpr.cz nebo na Facebooku CPR 
Knihovnička v centru - půjčování knih 
V knihovničce Centra pro rodinu je možné vypůjčit si knihy, časopisy i CD/DVD. 
Nabízíme přes 600 titulů s manželskou, partnerskou, rodinnou, výchovnou, 
psychologickou i duchovní tematikou. Z nejnovějších jsou to např. Hranice 
v manželství, Puberťáci a adolescenti, Otcem i po rozvodu, Prázdná kolébka, 
Křesťanství a okultní praktiky. Kompletní seznam titulů naleznete na webu centra.  
Výpůjční doba čtvrtek 15:00 – 17:00 hodin. Je možné přijít i v jiný čas, v tom  
případě je potřeba předem zavolat. Kontakt L. Kadlčíková tel. 732 769 404. 

ODBORNÉ PORADENSTVÍ 
Centrum pro rodinu Arcibiskupství olomouckého nabízí poradenství v oblastech: 

 MANŽELSKÉ A PARTNERSKÉ PORADENSTVÍ 

 PORADENSTVÍ V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH 

 PORADNA PRO DĚTI, NÁCTILETÉ A JEJICH RODIČE 

 PASTORÁLNĚ – TERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ 
Poradna se nachází v budově kurie v Olomouci na Biskupském náměstí 2. 
Do poradny je nutné se objednat předem telefonicky nebo osobně na centru. 
Objednání na telefonních číslech 587 405 250-3 nebo 720 110 750. 
Bližší informace na www.rodinnyzivot.cz, záložka poradenství. 
 

Ve Vyškově je možné využít Psychologické poradenství pro věřící 
(manželské, rodinné, výchovné, pro jednotlivce i páry). Termíny se domlouvají 
individuálně. Kontakt  Mgr. et Mgr. František Zakopal, tel. 733 16 16 15. 

  
Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči v nemocnicích 
Arcibiskupství olomoucké připravilo kurz pro ty, kdo jsou ochotní aspoň dvě hodinky 
volného času za měsíc věnovat těm, kteří tráví delší dobu upoutaní na nemocničním 
lůžku.  
Během kurzu, v rozsahu 24 hod. přednášek a cvičení a 4 hod. praxe 
v nemocnici, si osvojíte znalosti a dovednosti ke službě nemocným. Kurz začne 
duchovní obnovou v sobotu 29. února 2020 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. 
Další termíny budou 7.3., 21.3. a 4.4. Tato setkání proběhnou v budově Kurie na 
Biskupském náměstí v Olomouci 
Kurzovné je 150,- Kč na úhradu provozních nákladů. 
Pokud se rozhodnete stát dobrovolníkem, přihlaste se do pátku 21.2.2020 u Mgr. 
Romana Nehery na tel. 604 472 307 nebo na email: nehera.roman@ado.cz 
 
Za vaši ochotu pomáhat děkují nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké. 

http://www.vyskov.dcpr.cz/


3 

 

Milí koledníci a vedoucí skupinek, 
jako poděkování za Vaši obětavou pomoc při letošním koledování, Vám 

chceme ve spolupráci s městem Vyškov darovat volný vstup do Aquaparku 
Vyškov v sobotu 21. 3. 2020. 

 Pro koledníky města/obce Vyškov od 8 – 9.15 hod. 

 Dědice, Opatovice, Hamiltony, Lhota a Ivanovice od 9.30 – 10.45 hod. 

 Okolní obce od 10.45 – 12.00 hod. 
Před vstupními turnikety budou zaměstnanci Charity, kteří vám na základě seznamu 
vydají volný vstup. Každé dítě si může vzít jednoho dospělého. 
Je nutné dodržet nabídnuté časy 
Na setkání s vámi se těší Jitka Švejnohová koordinátorka TKS 
 

ÚKLID VYŠKOVSKÉHO KOSTELA PRO ROK 2020/2021 

Termín Skupina Poznámka 

29.2. a 7.3.2020 r. Vondrákova a Moskalova  

14.3. a 21.3. r. Černých a Šmírova  

28.3. a 4.4. r. Cibulkova  

11.4. a 18.4. r. Měřínských  

25.4. a 2.5. r. Součkova a Babjakova  

9.5. a 16.5. Modlitby matek  

23.5. a 30.5. r. Celých  

6.6. a 13.6. r. Švejnohova  

20.6. a 27.6. r. Vejrostova a Vranaiova  

3.7. a 10.7. 
sk. č. 1 – p. Hadačová 

pátek - 
prázdniny 

17.7. a 24.7. p. H. Pospíšilová, Z. Ježková, p. Sumcová, 
p. Indrychová, J. Plhalová, L. Šestáková, F. Vlčková 

pátek - 
prázdniny 

31.7. a 7.8. 
r. Nečasova a Doleželova 

pátek - 
prázdniny 

14.8. a 21.8. 
r. Strýčkova a Maierova 

pátek - 
prázdniny 

28.8. a 5.9. r. Zakopalova  

12.9. a 19.9. Dobrovolníci  

26.9. a 3.10. p. Ježková, Lindrová a Nováková  

10.10. a 17.10. r. Bezděkova a sk. č. 4, p. Hanáková  

24.10. a 31.10. Dobrovolníci  

7.11. a 14.11. p. Frýdek + ministranti  

21.11. a 28.11. r. Svobodova, p. Trávníčková a Pospíšilová  

5.12. a 12.12. r. Kupčíkova  

21. 12.  Zdobení kostela + úklid  

2.1. a 9.1. 2021 r. Kadlčíkova + sk. č. 5  rok 2021 

16.1. a 23.1. sk. č. 2 p. Janečková  

30.1. a 6.2. sk. č. 1 p. Hadačová  

12.2. a 19.2. p. Vrtílková, Čecháková, Sedláčková a sk. č. 3  
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Milé děti, 
     v dnešním evangeliu jsme slyšeli o tom, že se Pánu Ježíši nelíbí, když se 
hádáme a jsme naštvaní. Zlost, pýcha, závist a další vlastnosti se často dají poznat 
z naší tváře. Zkus mezi obrázky obličejů najít ty, ze kterých Pán Ježíš radost nemá a 
škrkni je. Ty, které se mu naopak líbí, zakroužkuj. Můžeš také říct, co asi který 
obličej vyjadřuje. 

 

 
 

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

