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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany 
 

SLOVO KNĚZE 
 

 

Drazí farníci. 

 

Všechno napovídá tomu, že budeme Velikonoce trávit v nouzovém režimu, 

který máme nyní, tedy v omezeném počtu účastníků bohoslužeb.  

Kněží každoročně spolu s biskupy na zelený čtvrtek dopoledne v katedrále 

obnovují své kněžské sliby. Letos je už podruhé budeme obnovovat každý sám 

soukromě ve svém srdci. 

Mnozí křesťané vždy na Bílou sobotu při noční bohoslužbě obnovují své 

sliby křestní. Letos opět nebude pro mnohé věřící možné být účastnými na 

bohoslužbách. Přesto se ale bude v kostelích žehnat voda křestního pramene. 

Svěcená voda je voda dotknutá Bohem. V kostelích se jí v této době zatím 

žehnat nemůžeme, zato doma ano. Proto je dobré mít svěcenou vodu doma 

v kropence nebo jen v nějaké krásné misce, a když ráno vstáváme do nového dne 

či večer uléháme ke spánku či odcházíme z domu, se touto vodou žehnat. Tato 

voda, kdykoliv se jí žehnáme, nám připomíná náš křest, to, že jsme děti Boží a že 

nás náš milující Bůh chrání svou mocí. 

Přijďte si o Velikonocích pro svěcenou vodu, žehnejme se jí 

a nezapomínejme, že náš život je v rukou Božích. 

P. Michal a P. Karel 
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Oprava Staré fary – II. etapa 

 

 

 

Milí farníci, 

 

jak víte, naše farnost získala v roce 2008 zpět budovu „Staré fary“. Byla ve 

stavu, kdy v ní poslední opravy proběhly v 80. letech minulého století a nikdo ji 

již 8 let nepoužíval. 

V roce 2013 jsme získali od města sousední parcely a následně zbudovali  

zahradu rodin. V letech 2018 a 2019 jsme díky dotaci z Evropské unie zbudovali 

uvnitř „Staré fary“ komunitní centrum. Tím se do budovy vrátil život. Opravilo 

se celé přízemí a sál v 1. patře včetně sociálních zařízení. Prostory využívá 

Charita Vyškov, Děkanátní Centrum pro rodinu Vyškov z.s. a spolek Dialog 

a generační soužití z.s. Tyto spolky zde slouží veřejnosti, ale také se podílejí na 

úhradě režijních nákladů celého objektu. 

V letošním roce jsme přistoupili k pokračování oprav fary a to místnostmi 

na severní straně (směrem k parkovišti). Jedná se zvláště o tyto práce: výměna 

oken a dveří, nové inženýrské sítě (elektro rozvody, topení vč. kotelny), nové 

omítky včetně stropů a zateplení. Celkové náklady této etapy činí 1.900.000,- Kč. 

Na financování této částky žádáme pomoc od Arcibiskupství olomouckého. Z 

jiných zdrojů získat dotaci nelze, protože budova není památkově chráněná. Proto 

musíme tuto etapu oprav financovat z vlastních zdrojů, jenže na dokončení zatím 

nemáme všechny finanční prostředky. 

V těchto prostorách by v budoucnu měly sídlit organizace, které platbou 

nájemného budou přispívat k ekonomické samostatnosti celé budovy.  

Budova „Staré fary“ je dědictvím našich otců a my se o ni musíme postarat. 

Dává nám také možnost zázemí pro akce farnosti. Díky komunitnímu centru 

sbližuje naši farnost s ostatními občany města. Do budoucna by zde také měly 

vzniknout dva kněžské byty, aby se budova stala opět farou. 

Pomocné práce se snažíme vykonat svépomocí. Někteří z vás se již 

zúčastnili brigády, která pomohla vyklidit odstraněnou suť do kontejneru. Za to 

vám patří velké díky. 

 

Za veškerou vaši pomoc vám mockrát děkujeme. 

 

jáhen Jiří Štreit 
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OHLÁŠKY A INFORMACE 

 

Zpovědní den bude, tak jako každý rok, na Květnou neděli - 28. března. 

Příležitost ke svátosti smíření bude od 14 do 17hodin ve vyškovském kostele. 

Prosíme, využijte možnost přistoupit ke svátosti smíření i v jiné dny ve všech 

kostelích vždy půl hodiny přede mší svatou.  

 

  

 

V každé sákristii je možnost si zakoupit pamětní minci ke 400. výročí úmrtí sv. 

Jana Sarkandra. Cena této mince je 200 Kč, tyto peníze jdou na opravu kaple 

tohoto světce v Olomouci.  

 

  

 

Co se týče Velikonočních obřadů, sledujte, prosíme informace na webu 

vyškovské farnosti, a také na nástěnkách kostelů. Pokud by se situace nezměnila, 

budou obřady se stanovenou kapacitou osob, tak, jak je tomu doposud. 

 

  

 

Od velikonoční neděle po celý následující týden si budete moci vždy po mši 

svaté vzít do vlastní nádobky (myslí se tak 1 - 2 dcl) na Velikonoce požehnanou 

vodu.   

  

 

Arcidiecézní centrum pro mládež připravuje setkání mládeže. Letos alespoň 

ON-LINE FORMOU. Podrobnější informace mladí i ostatní farníci naleznou na 

odkazech na web, facebook a youtube, uveřejněných na farních webových 

stránkách. 

  

 

Sčítání lidu 2021. Otcové biskupové nám poslali výzvu ke sčítání lidu, ve které 

vyzývají, abychom se přihlásili k církvi. A to proto, že když se nás k církvi 

přihlásí jen hrstka, tak právě tak budeme viděni představiteli státu – jako 

bezvýznamná hrstka a ne jako poměrně významná část společnosti. Na závěr 

připomínají slova Ježíšova: „Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já  

přiznám před svým Otcem v nebi.“ Výzvu biskupů si můžete přečíst na 

vývěskách kostelů a na webových stránkách farnosti. 
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Na základě článku v Katolickém týdeníku máme nabídku bezkontaktního 

dávkovače svěcené vody do kostela. Prvotní cena 13.500,- Kč se nám zdála 

příliš vysoká. Nakonec je cena 8.500,- Kč. Pro naši vyškovskou farnost je to 

přece jen dost, vzhledem k omezeným sbírkám v nouzovém stavu. Proto jsme se 

rozhodli, že vyzveme šlechetné dárce a na tuto novou moderní kropenku se 

složíme. I my kněží přispějeme a Vás prosíme: připojte se k nám. Svůj příspěvek 

přineste do sákristie po kterékoliv mši svaté.  

 

  

 

Z obvyklých sbírek v kostele jsou hrazeny veškeré provozní náklady farnosti, 

energie, opravy, drobné nákupy. Nyní se také pracuje například na vytvoření 

technického zázemí pro on-line přenosy bohoslužeb z našeho kostela. Doufáme, 

že s Boží pomocí se nám naše dobré úmysly zdaří. Děkujeme všem, kdo jakkoliv 

pomáhají. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

