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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany 
 

SLOVO KNĚZE 
 

Vážení a milí farníci! 

Můžeme se těšit z mnoha pěkných dějů a setkání, které ve farnosti 
prožíváme. Je velkou pravdou, že vnější život farnosti vychází z onoho 
hlubokého vnitřního setkávání se s Ježíšem. Díky křtu máme tuto dispozici, 
být Ježíšovými přáteli. Každá mše sv. je společenství, které přesahuje zdi 
kostelů a kaplí, vždyť přece modlitba skrze Krista je nad naší časností. Ve 
svátostech roste Boží království. Tento rok z našich farností, dá-li Bůh, 
vyjdou dva kandidáti kněžství, kteří v sobotu 22. 6. v olomoucké katedrále 
přijmou jáhenské svěcení. 

Poprosil jsem bohoslovce Milana a Václava, aby napsali pár řádků, jak 
si je Bůh vedl a vede až k těmto rozhodnutím. Z našeho děkanátu přijme 
ještě jáhenské svěcení k trvalé službě pan František Zakopal, který žije 
v rodině a chce se touto službou věnovat potřebným. 

Přijměte prosím pozvání k této vzácné slavnosti, zvláště v době, kdy 
těchto povolání mnoho není. 

pm 

NAŠI SVĚCENCI SE PŘEDSTAVUJÍ 
 

Václav Škvařil 

Mezi moje první vzpomínky patří to, jak jsem s taťkou chodíval 
ministrovat. To mi bylo asi dva a půl roku a už tehdy jsem toužil být 
knězem. „Koncelebroval“ jsem z lavice vedle P. Bernarda Přerovského a 
potom jsem „sloužil“ ještě druhou mši doma a děda mi při ní dělal jáhna. 

Později jsem utíkal ze školky, abych mohl v Dědicích ministrovat na 
pohřbech. Měli jsme tam dobrou partu ministrantů a vzhlíželi jsme k našim 
kaplanům, kteří se nám hodně věnovali. Na základní škole se myšlenka na 
kněžství postupně vytrácela, stejně jako naše hry „na mši“ s mými 
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sourozenci, bratranci i dědou. Ten mě s sebou často brával na různé poutě, 
v létě jsem mu pomáhal ve farní kanceláři a ministroval jsem v obou 
farnostech. 

U oltáře se mi líbilo, ale taky se mi líbila děvčata. Mezitím jsem 
nastoupil na gymnázium, přijal biřmování a začal vést ministranty. Tehdy 
znovu přišla myšlenka povolání. Na kurzu MiniFor jsem se pak seznámil 
s bohoslovci a za čas bylo rozhodnuto. Povolání není nějaký tajemný hlas 
z nebe, ale vnuknutí, rozhodnutí a setrvání. Za měsíc budeme v rodině tři 
jáhni, a to není jenom lidská náhoda. 

Milan Maštera 

Myšlenku stát se knězem jsem poprvé pocítil ve své rodině, kde se 
vždycky bral a stále bere vážně Pán Bůh a počítá se s ním v každodenním 
životě. S nástupem do první třídy jsem začal ministrovat, což jistě také 
ovlivnilo mé další směřování. V rámci ministrantských schůzek se nám 
věnovali vyškovští kaplani, kteří se dříve na faře střídali po roce. Díky nim 
jsem měl možnost vidět, že každý kněz má svůj osobitý styl a dokáže 
zaujmout svým originálním způsobem. 

Po základní škole jsem nastoupil na gymnázium do Brna. Tam nám, 
studentům, byl k dispozici školní kaplan Pavel Konzbul, který je pro mě 
neustále velmi inspirativním člověkem především díky svému netradičnímu 
pohledu na víru a církev. Když se měly podávat přihlášky na vysokou školu, 
z mnoha různých možností jsem po důkladném přemýšlení vybral studium 
teologie. 

Nikdy jsem neprožil žádný mimořádný zážitek Božího pozvání ke 
kněžství. Mé rozhodnutí podat si přihlášku do semináře rostlo pozvolna tak, 
jak to v životě nejčastěji bývá. Myslím si, že mělo dva kořeny: vyrostlo 
z praktického života z víry a z příkladu mnoha kněží, díky nimž jsem mohl 
poznat, že má smysl vydat se touto cestou. 

NOC KOSTELŮ 2019 
 

Program v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově: 
18:30 Zahájení 
19:00 Pásmo varhanní hudby a zpěvu 

(Marie Svobodová, Jana Bařinková) 
19:30 Prezentace činnosti Charity Vyškov 
20:00 Čtení z Písma svatého 
20:30 Prohlídka varhan 

(Jaroslav Lindr) 
21:00 Komentovaná prohlídka kostela 
22:00 Kostel v tichu a šeru 

(adorace) 
22:30 Zakončení 
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Souběžný program ve vyškovském kostele: 

 možnost prohlídky kostelní věže (po skupinkách) 
18:30 – 21:00 

 možnost prohlídky prostor Komunitního centra Bohumíra Bunži 
18:30 – 21:00 

------------------------------------------------------------------------------ 
Možnost prohlídky kostelů 
Nejsvětější Trojice v Dědicích 

od 18 do 21 hodin 
Nanebevzetí Panny Marie v Rychtářově 

od 19 do 21 hodin 
Svatého Mikuláše v Topolanech 

od 19 do 21 hodin 
 

DŮLEŽITÉ AKCE PŘÍŠTÍCH DNÍ: 

 

 19.6. 15:00 Poutní bohoslužba spojená s májovou pobožností 
v kapli sv. Jana Nepomuckého v Opatovicích 

 24.5.   Noc kostelů 
 26.5.   po mši svaté „Komunitní kafe“ 
 26.5.  15:00 Májová pobožnost 

v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Hamiltonech 
 9.6.   Slavnost seslání Ducha Svatého 

1. svaté přijímání ve Vyškově 
 16.6. 10:00 Slavnost Nejsvětější Trojice – Pouť v Dědicích 
 čtvrtek 20.6. Slavnost Těla Krve Páně (Boží Tělo) 
 22.6. 9:30  Jáhenské svěcení v olomoucké katedrále 
 23.6.   Farní den na zahradě II. odboje 
 30.6. 10:30 Hanácká a Vyškovská pouť do Křtin 

 

AKTIVITY CENTRA PRO RODINU 
 

 21. 5. JAS - klub seniorů, Polní 1-5, 13:45 hod. 
 23. 5. Posezení u kávy a čaje, klubovna CPR, 8:45 hod. 
 30. 5. Modlitba tancem pro ženy, klubovna CPR, 17:00 hod. 
 6. 6.  Posezení u kávy a čaje, klubovna CPR, 8:45 hod. 
 8. 6.  Mládežnické odpoledne s Luckou, 15:00 hod. 
 11. 6. JAS - klub seniorů, Polní 1-5, 13:45 hod. 
 13. 6. Modlitba tancem pro ženy, klubovna CPR, 17:00 hod. 

 
Klubovna CPR se nachází v Komunitním centru Bohumíra Bunži za 

vyškovským kostelem. Výčet zde uvedených aktivit nemusí být konečný, 
další informace naleznete průběžně ve vývěsce, na 
webu www.vyskov.dcpr.cz nebo na Facebooku Centra pro rodinu.
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Milé děti, 
minulou neděli jsme slyšeli evangelium o tom, že nás Pán Ježíš má moc rád a stará se o 
nás jako Pastýř o své ovečky. A co dnes? O čem mluvil Pán Ježíš v dnešním evangeliu? 
Že se máme mít navzájem rádi, jako nás má rád Pán Ježíš. Dokonce říká, že podle toho 
lidé poznají, že jsme jeho přátelé. Vlastně je to takové poznávací znamení křesťanů. Znáš 
nějaké poznávací znamení, něco, podle čeho ostatní poznají, kdo jsou?  Třeba vojáci nosí 
uniformu, skauti kroj, doktoři bílý plášť… Takové poznávací znamení je snadné. Co to 
ale znamená, mít někoho rád? Jak se to pozná? Jak poznáš, že tě mají rádi rodiče, 
sourozenci, kamarádi?  Například tím, že se o tebe starají, dávají ti dárky, snaží se ti 
udělat radost, hrají si s tebou, pomáhají ti… A o to se budeme snažit i my. 

Obrázek si můžeš vybarvit, ale hlavně se podívej, jak se jeden k druhému chová. 
Jednej také tak! 
 
 

 
 

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 


