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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany 
 

 

SLOVO KNĚZE 

 

 

Milí farníci. 

 

  Přijměte mé pozdravení v novém školním roce. Jsem rád, že jsme se 

pěkným způsobem rozloučili s P. Jiřím Luňákem a také přivítali P. Karla Janíčka. 

Jistě nás těší, že z našich farností vzešli noví jáhni a kandidáti kněžství. Moc si 

přeji ať je pro nás život farnosti důležitý a povzbuzující. V komunitním centru je 

rozvíjena pěkná práce, každá vaše přítomnost, dobré slovo i nabídka pomoci, dílo 

vpravdě drží nad vodou.  

A nyní k tomu co nás bezprostředně čeká. Měsíc říjen byl vyhlášen 

papežem Františkem - Mimořádným misijním měsícem. Jsme vyzváni k tomu, 

abychom se s nasazením dovedli rozdělit o dar víry. Začněme prosím ve svých 

rodinách, kde se s dětmi nemodlíme, k modlitbě je pozvěme. Vím, že ne každý 

má sílu a schopnost přesvědčivě obhajovat učení Ježíše Krista, ale přece co je 

mně svaté, měl bych zaujmout přesvědčivý postoj. K tomu je zapotřebí odvaha. 

Všechna tato překonání vedou k posílení ve víře. V naší farnosti připravujeme 

děje, ke kterým budete srdečně pozváni. Přeji požehnaný čas, který nás 

v nejbližších dnech čeká.  

                                                                       

P. Michal Pořízek 
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NOVÝ KAPLAN 

 

 

Karel Janíček, jméno mé, abych se vám představil. Jistě, představoval jsem 

se na prvních nedělních bohoslužbách ve Vyškově, Dědicích, Rychtářově a 

Topolanech začátkem srpna, ale byly prázdniny a dovolené, takže se představuji 

ještě i takto.  

Pocházím z obyčejné chudé rodiny z hanácké vesnice Předmostí u Přerova, 

(která je také světoznámým nalezištěm lovců mamutů.) Jsem pátý ze šesti dětí – 

mám dvě sestry a tři bratry. (Jeden bratr i oba rodiče jsou už na věčnosti). Po 

maturitě na přerovském gymnáziu jsem v roce 1984 nastoupil na studia teologie 

v Litoměřicích. 1986-1988 jsem musel přerušit studia a jít na dva roky na vojnu – 

a to do Tábora. Studia jsem pak končil dva roky v Litoměřicích a poslední rok 

v Olomouci.  

Vysvěcen na kněze jsem byl 24.5.1991 v Bazilice sv. Petra ve Vatikáně 

papežem sv. Janem Pavlem II. (Na svěcení byla i další moje svatá přímluvkyně 

v nebi – sv. matka Tereza z Kalkaty). Po svěcení jsem sloužil rok jako kaplan 

v Havířově (Ostravsko – kraj „razovity“), pak dva roky jako kaplan ve Svitavách 

(Sudety). Poté šest let jako farář v Hulíně (Haná), a nakonec 19 let jako farář ve 

Valašských Kloboukách (Valašsko). 28 let kněžské služby na čtyřech různých 

místech v různých krajích. A jsem za tyto zkušenosti vděčný. A nyní přicházím 

do Vyškova. (A jak slyším, jak se tady mluví, vracím se na „rodnó Hanó“). 

Možná si řeknete, že jsem byl 25 let farářem a najednou kaplan? Byla mi 

otci biskupy nabízena městská farnost a post faráře, ale… Nebyl jsem vysvěcen 

na kaplana, ani faráře, ani děkana, byl jsem vysvěcen na kněze a knězem chci 

být. A chci sloužit kdekoliv - jako kněz, ve zpovědnici, při mši svaté u oltáře, při 

kázáních, při návštěvách nemocných i kdekoliv mezi lidmi, ať už jsou věřící nebo 

ne.  

Pravdou je, že si chci odpočinout od všech těch byrokratických obtížností, 

jako jsou finance, dotace, památkáři, výkazy, inventáře, opravy, případné 

pokuty… (Na Valašsku jsem si toho užil až nad hlavu.) Díky Bohu jsou jiní, kteří 

toto zvládají a ať jim Bůh pomáhá.  

A já, vám, milí farníci, chci s Boží pomocí sloužit, jak nejlépe dokážu. 

Přeji vám všem dobro a pokoj.  

 

Mgr. P. Karel Janíček, kaplan vyškovský 
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AKTIVITY DĚKANÁTNÍHO CENTRA PRO RODINU 
  

 20. 09. 2019  Modlitby matek v Centru, klubovna CPR, 9:00 hod. 

 21. 09. 2019  Mládežnické odpoledne, sál komunitního centra, 15:00 hod. 

 24. 09. 2019  JAS - klub seniorů, Polní 1-5, 13:45 hod.   

 26. 09. 2019  Posezení u kávy a čaje, klubovna CPR, 8:45 hod.     

 26. 09. 2019  Modlitba tancem pro ženy, klubovna CPR, 17:00 hod. 

 27. 09. 2019  Modlitby matek v Centru, klubovna CPR, 9:00 hod. 

  27. - 29.9.    Triduum Modliteb matek 

   4. 10. 2019  Modlitby matek v Centru, klubovna CPR, 9:00 hod. 

   8. 10. 2019  JAS - klub seniorů, Polní 1-5, 13:45 hod.   

 10. 10. 2019  Posezení u kávy a čaje, klubovna CPR, 8:45 hod.     

 10. 10. 2019  Modlitba tancem pro ženy, klubovna CPR, 17:00 hod. 

 11. 10. 2019  Modlitby matek v Centru, klubovna CPR, 9:00 hod. 

 18. 10. 2019  Modlitby matek v Centru, klubovna CPR, 9:00 hod. 

 18. 10. 2019  Večer chval a adorace za misie  

  

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. 

  

 

MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 

Nedělní modlitba sv. růžence po kapličkách. 

 

Hamiltony - neděle 6. 10. v 15h ( možnost jít pěšky cestou při které bychom se modlili 

Cestu Světla, odchod od fary v Dědicích bude ve 14h )  

Nosálovice - neděle 13. 10. v 15h 

Vyškov farní kostel – neděle 20. 10. v 15 h, po modlitbě sv. růžence bychom měli svátostné 

požehnání 

Brňany - neděle 27. 10. v 15h 

V pátek 18. 10. bychom se chtěli připojit k celosvětové modlitbě misijního mostu. Začátek 

v 17. 30h dětská mše sv. 18. 30h modlitba chval s chvalkovickou schólou a možnost adorace 

v tichu do 24h 

Misijní neděli 20. 10. bychom chtěli oslavit mší sv. v 9.00h, při které by děti udělaly misijní  

průvod. Po mši sv. ještě bude možnost setkání na komunitním centru ( nabídka knih, výrobky 

z dílničky charity, malé pohoštění )  

 

Během měsíce října bychom chtěli ještě pozvat ředitele papežských misijních děl Mgr. Leoše 

Halbrštáta k přednášce, vše bude upřesněno.  

 

Každý pátek v měsíci říjnu v 17. 30h bude dětská mše sv. s misijní tématikou. 

 

http://www.vyskov.dcpr.cz/
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Milé děti, 

tak vás všechny vítáme z prázdnin. Doufám, že jste si odpočinuly a jste plní elánu a 

nadšení do nového školního roku.  

V dnešním evangeliu jsme slyšeli podobenství o pastýři, který hledá ztracenou ovci a 

má z ní opravdovou radost.  Dnes už málokdo ví, co patří k povolání pastýře – stará se o své 

ovce, vodí je na bohatou pastvu, ví, co jeho ovce potřebují, když jim něco schází, na noc je 

vodí do bezpečí ovčína a chrání je před divokými zvířaty a zloději. Když se nějaká ovečka 

zatoulá, dobrý pastýř ji pospíchá hledat, protože mu na ní záleží. Za ovce dává dokonce i 

život. Pán Ježíš o sobě právem prohlásil: „Já jsem dobrý pastýř.“ Ale co to znamená pro nás? 

To se dozvíš z tajenky bludiště 

 

 

 
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

