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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany 
 

SLOVO KNĚZE 
 

Drazí farníci, 

 po necelém půlroce Vás opět srdečně zdravím z Říma. Zdá se mi 
to jako včera, když jsem po pouti ke svatému Michaelovi ve 
Vlachovicích loni v říjnu odjížděl do Říma, a přitom už uběhl další 
školní rok a já se za pár dnů vydám zpátky na Moravu. Určitě se, 
stejně jako já, už těšíte na prázdniny, tj. na dobu, kdy má člověk tak 
nějak víc času, protože nemusí chodit do školy nebo si na nějaký čas 
odpočine od svého zaměstnání. K čemu bychom ale vlastně měli ten 
volný čas využít? Možností je mnoho: k odpočinku, k cestování, 
k věnování se svým koníčkům, k velkým úklidům,… Jistě by každého 
z Vás napadla spousta dalších činností. Já bych Vám rád nabídl ještě 
jednu… 

 Ten volný čas, který o prázdninách budeme mít, bychom mohli 
také využít k něčemu, co během roku dost často zanedbáváme. Tady 
by jistě každého z Vás napadla spousta konkrétních věcí. Já mám ale 
na mysli něco, co Vás možná trochu překvapí. Pokusme se 
autenticky žít, s alespoň o trochu větším nasazením, s lidmi okolo 
nás; nejenom pro lidi okolo nás, ale s lidmi okolo nás. Co tím 
myslím? 

 Především to, abychom druhým opravdu naslouchali a zajímali se 
o jejich životy. Abychom nejenom plnili jejich přání, nejenom je čas od 
času něčím obdarovali a prohodili s nimi pár vět, a pak na ně zase na 
dlouhou dobu zapomněli. Ale abychom s nimi opravdu žili; s nimi, 
nikoliv vedle nich. Abychom žili své životy společně, tj. vzájemně je 
sdíleli, ať už doma v rodině, mezi přáteli, se sousedy, v práci, ve 
farnosti, na táboře, na horách, u moře nebo kdekoliv jinde. Nebo slovy 
Písma: abychom „na sebe brali břemena jedni druhých“. 

Asi to nebude moc odpočinková činnost, pravděpodobně nás to 
naopak bude stát docela dost úsilí a energie. Ale to by nás nemělo 
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odradit. A volný čas, který budeme o prázdninách mít, bychom, mimo 
jiné samozřejmě, měli věnovat také právě tomuto. Když se během roku 
vymlouváme na to, že nemáme na druhé čas, a chceme mít od lidí 
pokoj, zkusme během prázdnin, kdy ten čas máme, věnovat alespoň 
jeho malou část druhým lidem. Víme přece, že tím „naplňujeme zákon 
Kristův“. Ať nám k tomu Bůh žehná. Těším se na setkání s každým 
z Vás. 

P. Jiří Zámečník 
 

FARNÍ DEN VŠECH FARNOSTÍ 
 

 Srdečně zveme vyškovské farníky všeho věku na společenské 
setkání u příležitosti farního dne v neděli 24.6. 2018 od 15:00 hodin 
na zahradě za farou na ul. II. odboje. V úvodu setkání proběhne 
seznámení s projektem opravy „Staré fary“ a krátké prezentace 
organizací, které budou v nově vzniklém Komunitním centru Bohumíra 
Bunži působit. Děti se mohou těšit na skákací hrad a jiné sportovní i 
hravé vyžití. Nebude chybět opékání špekáčků. Budeme moc rádi, když 
ke společné pohodě přispějete nejen svou přítomností, ale i nějakým 
tím domácím, sladkým nebo slaným, výtvorem nebo plodem z vaší 
zahrádky. Ti, kteří oplývají hudebním nadáním a vlastní kytaru či jiný 
nástroj, vezměte ho určitě s sebou. A nezapomeňte, prosím, ani na 
starší farníky, kteří bydlí blízko vás a sami už si netroufají tak daleko 
jít – nabídněte jim, prosím, svezení. A vy, kterých se to týká – nebojte 
se s prosbou o odvoz oslovit své mladší sousedy, jistě vám rádi 
pomohou. 

za pastorační radu farnosti Vyškov 
Lenka Kadlčíková 

 

KAPLIČKY 
 

Čas běží, dny mizí jeden za druhým, je už červen a k veliké 
radosti dětí se blíží prázdniny. A my už se jen ve vzpomínkách můžeme 
ohlédnout za jedním z nejkrásnějších měsíců v roce, za měsícem 
květnem – měsícem Panny Marie. 

I v tomto roce jsme mohli každou neděli navštívit jednu z našich 
krásných maličkých kapliček a zúčastnit se Májové pobožnosti k Panně 
Marii. Když ve spěchu, ve všední dny, míjíme tyto malé kostelíčky, 
snad je jen letmo pozdravíme a běžíme dál za svými povinnostmi. 
V květnových nedělích se nám, díky iniciativě pana děkana otce 
Michala a pana kaplana otce Jiřího a díky obětavé péči našich sester a 
bratří, tyto kapličky otevřely, abychom zde při modlitbě růžence a při 
litaniích mohli Panně Marii říci o našich starostech, trápeních a 
bolestech, nebo jen tak tiše vyzpívat svou radost, poděkovat za to, co 
se podařilo, poprosit o pomoc a sílu pro další dny. 
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První neděli jsme jen oprášili jízdní kola a vyrazili do kapličky 
Panny Marie v Nosálovicích. Je to krásná, přívětivá, tichá kaplička, 
vlastně taková malá kopie velkého kostela, má i svůj vlastní kůr. Přišlo 
hodně lidí, jediné místo nezůstalo prázdné. 

Druhou neděli už nestačila jen kola, ale museli jsme domluvit 
místa v autě, protože mnozí už by na kole do kapličky sv. Jana 
Nepomuckého v Opatovicích nedojeli. Maličká, nenápadná kaplička, 
téměř neviditelná pod silnicí vedoucí k přehradě, byla tuto neděli 
pěkně vyzdobená a už se těšila na své poutníky. Bylo jich dost, staří, 
mladí i maličké děti. A tak u této kapličky, skryté v zeleni, proběhla 
Májová pobožnost spojená s poutní pobožností ke sv. Janu 
Nepomuckému. 

Třetí neděli bylo putování zase o kousek delší, až ke kapli sv. 
Cyrila a Metoděje v Hamiltonech. Toto poutní místo, přestože není 
zasvěceno Panně Marii, tak trošičku připomíná slavné Lurdy. Tato 
kaplička má i svůj pramen s jeskyňkou. Studánka a jeskyňka byly 
opraveny a při Májové pobožnosti byla požehnaná nová soška Panny 
Marie. 

Čtvrtou neděli jsme se už vrátili do města Vyškova – do Brňan. 
Kaplička sv. Archanděla Michaela není uprostřed přírody, jako 
předchozí dvě kapličky, stojí v zástavbě rodinných domů a mohli jsme 
přijít pěšky. Je to kaplička se zajímavou historií a vážou se k ní mé 
vzpomínky z dětství, kdy jsme pomáhali zdobit perníková srdíčka a ta 
se pak rozdávala při pouti na svátek sv. Michaela. I zde bylo hodně lidí, 
někteří se již nevešli a zůstali stát u dveří. 

Dalo by se říci, že to nebylo žádné velké putování, jen malé 
kapličky, jen malé vzdálenosti, ale jak bohatý mělo obsah! Udělali jsme 
si pěkný výlet v nedělním odpoledni a mohli jsme se modlit spolu 
s našimi kněžími, jako jedna rodina, mohli jsme se setkat s lidmi, se 
kterými jsme se třeba již dlouho neviděli a dovědět se, jak se mají a co 
je v jejich životě nového, a ještě jsme mohli obdivovat krásu těchto 
nepatrných architektonických děl. 

A protože nic není samozřejmostí, chtěla bych ještě zpětně za nás 
všechny, kteří kapličky navštěvujeme, poděkovat panu děkanovi i panu 
kaplanovi, že nás těmito pobožnostmi provázeli a také všem těm, kteří 
se o tyto kapličky starají s takovou pečlivostí a láskou, a to nejen o 
květnových nedělích. 

Jana Ježková 
 

TRIDUUM MODLITEB MATEK 
 

 Ve dnech 22. – 24.6. 2018 proběhne ve Vyškově modlitební 
trojdenní společenství Modliteb matek. K modlitbám jsou zvány 
nejenom maminky, babičky a kmotry, ale také všichni ostatní, kterým 
leží na srdci naše děti, rodiny a celá společnost, která má na ně svůj 
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vliv. V pátek se budeme modlit od 16:45 hodin přede mší svatou 
v kostele a v sobotu od 17:45 přede mší svatou v nemocniční kapli. 
V neděli budeme radost z našich dětí a rodin a s ní spojenou vděčnost 
Bohu společně s ostatními prožívat na farním dni, obvyklé modlitby 
v kostele tedy nebudou. 

L. Kadlčíková 
 

ZPRÁVY OD STRACHOTÍNKY 
 

 V letošním roce probíhal u kaple sv. Cyrila a Metoděje v 
Hamiltonech zvýšený provoz už od jarních měsíců. 
 První akcí byla Křížová cesta přírodou, která začala u kostela v 
Dědicích a pokračovala stezkou pod kasárnami až ke kapli. 
 Druhou významnou událostí byla 20. května májová slavnost 
spojená s opravou lurdské jeskyně nad pramenem a požehnáním nové 
sochy Panny Marie Lurdské. Sochu v kapli požehnal a do jeskyně 
přenesl vyškovský děkan P. Michal Pořízek. K slavnostní atmosféře 
přispěl i hudební doprovod scholy při farním kostele v Dědicích. 
 Začátkem měsíce června byl elektrifikován a opraven zvon v kapli 
z roku 1922, který nahradil původní zvon, jenž byl zrekvírován pro 
potřeby 1. světové války. 
 Byl pořízen ze sbírky poutníků ve výši 1600 Kč. Po 2. světové 
válce se našel díky nápisům "Válka vzala- láska dala" a "Sv. Cyrile a 
Metoději, orodujte za nás". Srdce zůstalo v kapli, znovu zavěšen byl 
5.7. 1946 při poutní mši sv. 
 
Příští akce: 
 5. července 2018 Poutní mše v 10:30 hod - kaple bude otevřena 
do 17 hodin 
 6. července 2018 Staroslověnská mše v 15 hodin 
Kdy bude kaple otevřena, najdete na informační tabuli u kaple a v TIC 
ve Vyškově. 

Karel Zedník 

 

Farní zpravodaj vychází každou třetí neděli v měsíci a je dostupný také 
na internetových stránkách farnosti. 

V době letních prázdnin Farní zpravodaj vycházet nebude. 

 

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 



 
BUDOVÁNÍ KOMUNITNÍHO CENTRA BOHUMÍRA BUNŽI VE VYŠKOVĚ 
 
 

 Vážení farníci, 
 
 

 již několikrát jste byli informováni o aktivitách souvisejících 
s opravou staré fary vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie ve 
Vyškově. Rádi bychom vám podali některé informace o této velké a pro 
naši farnost důležité akci. 
 
 

 Po opravě fary a jejím zprovoznění veřejnosti by mělo dojít 
k většímu propojení naší farnosti s obyvateli města Vyškova, především 
tím, že se farnost více otevře místnímu společenskému životu. Za tím 
účelem vznikne Komunitní centrum Bohumíra Bunži, které bude 
poskytovat zázemí Centru pro rodinu Vyškov, spolku Dialog a 
generační soužití a Oblastní charitě Vyškov. Zároveň se bude centrum 
využívat pro farní akce (příměstský tábor, farní dny, "Živý betlém", 
setkání se zástupci arcibiskupství a mnoho dalších). Očekává se, že 
denně najde v Centru pomoc přes 70 stálých návštěvníků a navíc se 
v něm bude konat řada nepravidelných akcí. 
 
 

 V první etapě bude opraveno přízemí budovy fary, schodiště, sál a 
sociální zázemí v prvním patře. Náklady na tuto první etapu 
představují částku 20 mil. Kč, přičemž 19 mil. Kč bude poskytnuto 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu. 
Očekává se, že naše farnost přispěje částkou 1 mil. Kč, což představuje 
5% celého rozpočtu. 
 
 

 V měsíci březnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací a v květnu bylo tomuto dodavateli předáno staveniště. 
V současné době probíhají přípravné práce a od července budou 
zahájeny práce na celé rekonstrukci. Komunitní centrum bude 
uvedeno do provozu k 1.4. 2019. 
 
 

 Se zástupci jednotlivých organizací a spolků, které najdou v nově 
vybudovaném centru zázemí se můžete osobně setkat na farním dnu, 
který se uskuteční v neděli 24.6. 2018 od 15:00 hodin na zahradě fary 
na ulici II. odboje. Přijďte se seznámit s cíly jednotlivých spolků, 
s jejich představiteli, přijďte diskutovat o otázkách souvisejících 
s Komunitním centrem a sami se přesvědčit, že jeho budování má 
smysl nejen pro město Vyškov, ale především pro farnost 

za ekonomickou radu farnosti Vyškov 
Milan Bezděk 

 
 
 



 

DŮLEŽITÉ AKCE PŘÍŠTÍCH DNÍ: 
 

 24. 6. od 15:00 Farní den ve Vyškově 
 1. 7.  15:00 Pouť sv. Petra a Pavla na Pazderně 
 5. 7.  10:30 Pouť sv. Cyrila a Metoděje v Hamiltonech 
 6. 7. 15:00 Staroslověnská bohoslužba na Strachotínce 

v Hamiltonech 
 6. 7. Adorační den a den modliteb za bohoslovce - farnost 

Vyškov 
(14:00-17:30 Adorace, Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu, Svátostné požehnání) 

 12. 8. 9:00 Pouť Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově 
 12. 8. 9:15 Pouť Nanebevzetí Panny Marie v Rychtářově 
 2. 9.  Díkůvzdání za úrodu a žehnání aktovek 
 9. 9.  10:30 Pouť Narození Panny Marie v Nosálovicích 
 15. 9. 18:15 Pouť k Panně Marii Bolestné v nemocniční kapli 
 

Římskokatolická farnost Vyškov 

Vás srdečně zve na 

 

POUTNÍ  SLAVNOST  NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

V NEDĚLI  12 . SRPNA  2018 

 

PROGRAM  SLAVNOSTI: 

 

PÁTEK 10. SRPNA 
 8-10, 16-17.30 hod. - příležitost ke sv. smíření 
 17.30 hod. mše svatá 

NEDĚLE 12. SRPNA 

POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
 9.00 hod. POUTNÍ MŠE SVATÁ 

 hl. celebrant: P. Alfréd Volný, 
ředitel Teologického konviktu 
v Olomouci 

 15.00 hod. 
 Hudební pásmo ke cti Panny Marie, 

Litanie k Panně Marii, 
Adorace Nejsvětější Svátosti, 
chvalozpěv Te Deum, Sv. požehnání 

 17.30 hod. večerní mše svatá 

STŘEDA 15. SRPNA 

DEN SLAVNOSTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
 17.30 hod. mše svatá 


