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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany 
 

SLOVO KNĚZE 
 

Naše vděčnost za záchranu 

Když přichází obtíže, jsme rádi za pomoc nebo radu, kterou nám 
druhý poskytne. Někdy si nevíme rady, jak situaci vyřešit, a tu přijde 
někdo, kdo nám do ní vnese světlo. Ve velké vážnosti je ten, kdo 
provede těžkou operaci, která zachránila život člověka. Také ve velké 
úctě máme toho, kdo vytáhne někoho z hořícího domu. 

Podobné tyto situace můžeme najít u Ježíše 

 Ježíš pomohl, když docházelo víno na svatbě. 
 Ježíš nasytil zástupy z mála, co měli k jídlu, a ještě zbylo. 
 Ježíš uzdravil mnoho nemocných, kteří trpěli 

nevyléčitelnými nemocemi. 
 Ježíš vztáhl ruku pro Petra, když dostal strach a volal k 

Ježíši. „Pane, zachraň mně!“ 

I přes tyto skutečnosti byl Ježíš zde na zemi v nevážnosti, 
usilovali o jeho život, a to se jim nakonec podařilo. Ale jeho zázraky 
nejsou jen pro tento pozemský život. Vedou nás k víře v Ježíše. 
Nepřišel člověku zachránit jen pozemský život, aby si člověk užíval zde 
na zemi, ale aby viděl pokračování života v Božím království. K tomu 
nás vedou Velikonoce. Vzkříšený Ježíš ukazuje cestu do Božího 
království. Jeho oběť na kříži se nám stává záchranou před skutečnou 
smrtí kvůli hříchu a otevřením cesty do věčné radosti. 

Ve svém životě bychom druhým velmi vděčili za záchranu našeho 
života. Jak vděčíme Ježíši, jenž nás zachránil? Jak prožíváme přípravu 
(postní dobu) na výročí (Velikonoce) naší záchrany? 

K opravdovému prožití postní doby a Velikonoc Vám žehnám. 

P. Michal Zahálka 
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V PŘÍMLUVÁCH SV. JOSEFA 
 

Vážení a milí farníci, 

rád vám nabízím malé ohlédnutí. V minulém roce na slavnost sv. 
Josefa se konalo výběrové řízení pro dodavatele stavby rekonstrukce 
budovy staré fary, pro nový účel zbudování komunitního centra. 

Během tohoto roku se velmi mnoho událo. Budova je zevnitř 
z větší části pěkným způsobem opravena. Po mnoha desítkách let se 
tak může vrátit do této budovy život, který může propojovat farnost 
s městem, lidi mladé i starší.  Nyní stojíme před vzácným okamžikem 
požehnání tohoto velkého díla, které bude na Slavnost Zvěstování 
Páně v pondělí 25.března. Pozvání k této slavnosti přijal náš otec 
arcibiskup Jan, který se zasloužil o to, aby se budova vrátila k užitku 
farnosti. 

Mnoho řádků by bylo popsáno, kdybych chtěl všem poděkovat a 
troufám si říci, výčet by byl neúplný. Děkuji vám, kteří jste pomohli 
dát směr tomuto dílu a rozličnými způsoby jste podporovali a 
podporujete toto dílo. Díky Evropské dotaci, Ministerstvu pro místní 
rozvoj, daru města a štědrosti vás farníků, se i rychlým způsobem dílo 
dařilo. V pohledu na celou budovu si však uvědomujeme, kolik nám 
toho schází, a to nás zdravě drží při zemi. 

Vnímám velkou přímluvu a pomoc sv. Josefa, kterého jsme se 
dovolávali a dovoláváme, aby při nás stál. Tato slavnost, která je přede 
dveřmi kéž nás povzbudí k dalšímu úsilí, kterého bude tolik zapotřebí. 
Ať je dílo dobré, k větší cti a slávě Boží a k povzbuzení farního života. 

pm 

 
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NAŠICH FARNOSTÍ 
Pod vedením P. Jiřího Zámečníka 

Sobota 23.3. 

 15:00  1. promluva 
 15:45 Kající bohoslužba 
 postní promluva při mši svaté v nemocniční kapli 

Neděle 24.3. 

 15:00 2. promluva 
 následně pobožnost Křížové cesty v kostele 
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DŮLEŽITÉ AKCE PŘÍŠTÍCH DNÍ:  

 

 17.3.   15:00 Křížová cesta v Lulči (za rodiny) 
 23.3. – 24. 3. Postní duchovní obnova našich farností 

(vede P. Jiří Zámečník) 
 24.3.  15:00 Křížová cesta ve farním kostele 

ve Vyškově 
 25.3.  17:00 Mše sv. ze Slavnosti Zvěstování Páně 

(celebruje arcibiskup Jan), poté následuje 
požehnání budovy Komunitního centra 
Bohumíra Bunži 

 30.3.  Postní duchovní obnova pro mládež 
(vede P. Petr Káňa) 

 31.3.  15:00 Duchovní koncert Pěveckého sboru 
Antonína Tučapského ve farním kostele 
ve Vyškově 

 7.4.   15:00 Křížová cesta z Dědic do Hamilton 
 13.4.  Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově 

 
 
AKTIVITY CENTRA PRO RODINU 
 

 17.3. Křížová cesta za rodiny, Luleč, sv. Martin 15:00 hod. 
o Po pobožnosti bude posezení a občerstvení v Pastoračním 

centru AČR 
 26.3. JAS - klub seniorů, Polní 1-3, 13:45 hod. 
 4.4.  Modlitba tancem, Komunitní centrum 17:00 hod. 
 9.4.  JAS - klub seniorů, Polní 1-3, 13:45 hod. 

 
Podrobné informace naleznete na www.vyskov.dcpr.cz a ve 

vývěsce. 
Zájemcům zasíláme také informační e-maily. Možnost přihlásit 

se k odběru na adrese: 
https://goo.gl/forms/7o20GDosan4yjpt32 nebo osobně u Lenky 
Kadlčíkové. 
 
 
ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI 
 

Vyškov   13.4. a 14.4.  vždy od 14 do 17 hodin 
Dědice   12.4.    16:00 – 16:55 
Rychtářov   11.4.    16:00 – 16:55 
Topolany   14.4.    od 10:45 
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Milé děti, rodiče a všichni, kteří rádi „oprašujete“ své znalosti, 
 
věříme, že na otázky našeho testu hravě odpovíte a přispějí k pohodě svátečního 
nedělního odpoledne u Vás doma. 
 

1. Postní doba začíná: 
A – Popílkovou středou 
B – Popeleční středou 
C – Popelečním čtvrtkem, který slavíme mší svatou večer předešlého dne 

 
2. Postní doba trvá: 

A – 50 dnů 
B – 40 dnů (včetně nedělí) 
C – 40 dnů (kromě nedělí) 

 
3. V době postní se připravujeme na: 

A – Vánoce 
B – Velikonoce 
C – Horší časy (proto je hned první postní den dnem přísného postu) 

 
4. Postní doba je také závěrem přípravy: 

A – Katechumenů na křest 
B – katechetů na kávu (proto označení „kafétetka“) 
C – Všech věřících na příchod jara 

 
5. Vyvrcholením postní doby je: 

A – Týden Svatého Ducha 
B – Svátostný týden 
C – Svatý týden 

 
6. Svatý týden začíná: 

A – Květnou nedělí 
B – Květinkovou nedělí 
C – Kvítkovou nedělí 

 
7. Po celou dobu postní se máme snažit o: 

A – Pečlivý úklid svého domova (nejlépe s vymalováním celého bytu/domu) 
B – Proměnu a obnovu svého křesťanského života 
C – Úklid kostela, který je v době postní denně od 17,00 hod. 

 
PS: 
Těšíme se na setkání s Vámi při každé nedělní mši svaté. 
 

Vaše katechetky 
 

Farní zpravodaj vychází každou třetí neděli v měsíci 

a je dostupný také na internetových stránkách farnosti. 

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 


