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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany 
 

 

SLOVO KNĚZE 
 

 

Vážení farníci, 

 

 jsem moc rád, že modlitbou a jistě i dobrými skutky myslíme v tomto 

měsíci říjnu na misie. V naší farnosti se snažíme realizovat otevření kostela ve 

Vyškově a to každý den k osobní, tiché modlitbě. Prosím, pokud půjdete okolo 

kostela, stačí i malá chvíle modlitby „pokleknutí“, je to také i jakýsi dohled nad 

vzácným prostorem.  

Rychlým během času se blížíme k slavnosti Všech Svatých a Vzpomínky 

na všechny věrné zemřelé, v těch dnech budeme navštěvovat naše hřbitovy 

k modlitbám za zemřelé. Využijme prosím příležitosti k získání odpustků pro 

duše v očistci. Je důležité se připravit i důkladnou sv. zpovědí.  

 
 

       

     V úctě PM 
 
 

Neboj se, vždyť já jsem s tebou,  

nerozhlížej se úzkostlivě, 

 já jsem tvůj Bůh.  

Dodám ti odvahu,  

pomocí ti budu,  

budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. 

 

Iz 41,10 

 
 

 

FARNÍ ZPRAVODAJ 
 

Ročník  2019            Číslo 8 
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Odpustky pro duše v očistci:  

 

1. a 2. 11. je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, 

přivlastnitelné pouze duším v očistci. 

Kromě tří podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce) je podmínkou 

v kostele se ještě pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry. 

 

1. až 8. 11. je možno při splnění tří podmínek a návštěvě hřbitova s modlitbou za zemřelé, 

rovněž získat odpustky za zemřelé.  

 

Bohoslužby - slavnost Všech Svatých (pátek1.11.) 

 

Dědice – 17 h  

Vyškov – 17,30 h  

Rychtářov – 18 h 

 

Bohoslužby – památka Všech věrných zemřelých (sobota2.11.) 

 

Dědice – 7,30 h  

Vyškov – 9,00h  

Rychtářov – 17 h (po mši sv. průvod na hřbitov)  

Vyškov - 17,30 h (po mši sv. průvod na hřbitov) 

Pobožnost za zesnulé v Dědicích na hřbitově bude v neděli 3. 11. v 15 h, v Topolanech 

rovněž v neděli po mši sv. 

  
PEČUJME O SEBE 

Začátkem září proběhlo v Centru pro rodinu ve Vyškově první setkání s Bc. Mgr. Martinou 

Terezií Kalábovou na téma „Pečuj o sebe sama, aneb na změnu není nikdy pozdě“. Martina 

Terezie Kalábová, kterou mnozí z Vás znají jako cyklistku, která se skupinou cyklopoutníků 

procestovala na kole již téměř celou Evropu, kdy například z Velehradu doputovala do Říma, 

Paříže, Lurd, Santiaga de Compostela, Fatimy, San Giovani Rotonda a letos se vydala ze 

Stockholmu na Velehrad. Téměř nikdo ji ale neznáme jako lektorku, která již téměř deset 

roků spolupracuje s Diakonii ČCE, na mnohých projektech Pečuj doma, které se týkají nejen 

podpory neformálních pečujících. V těchto projektech přednášela například v Praze, Hradci 

Králové, Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Valašském Meziříčí, Znojmě, Novém Městě 

na Moravě, Žďáru nad Sázavou, Pardubicích, Jablonci nad Nisou, v Brně a v mnoha dalších 

městech. Je autorkou několika odborných publikací pro neformální pečující a také 

spolupracovala na tvorbě tematicky odborných videí. Pravidelně přispívá do novin Pečuj 

doma. Má také bohaté zkušenosti s dlouhodobým vedením neformálních podpůrných skupin. 

A právě tyto její zkušenosti chceme v Centru pro rodinu využít, spolu s ní se setkávat a 

diskutovat nad různými tématy, která se týkají nejen toho, jak o sebe pečovat, ale také jak se 

snažit pečovat o vztahy se svými blízkými. Tato setkání jsou otevřená pro všechny, kdo 

chtějí čas od času zajímavým způsobem prožít sobotní dopoledne v Centru pro rodinu. 

Nejbližší příležitost bude 23.11.2019 kdy otevřeme téma „Abychom si lépe rozuměli“. Na 

setkání s Vámi se těší nejen Martina Terezie Kalábová, ale také já, Lenka Kadlčíková. 
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KLUB MAMINEK 

Rekonstrukce staré fary a vybudování komunitního centra za vyškovským kostelem otevřely 

naší farnosti i celému děkanátu nové možnosti setkávání nejrůznějších skupin. V rámci 

programů Centra pro rodinu se tu již setkávají senioři, osamělí, lidé v obtížných životních 

situacích, ženy, děti i mládež. Nově chceme také nabídnout setkávání maminek na 

mateřské dovolené a jejich dětí. Sál prvního patra se tak bude od 30. 10. každou středu od 

9 do 11 hodin měnit na Klub maminek s hernou pro děti. Všechny maminky jsou srdečně 

zvány nejen k účasti, ale také k aktivnímu zapojení se do programu, podle vlastních zájmů a 

osobních darů. Uvítáme pomoc s přípravou a realizací např. tvořivých dílniček, pohybových 

her, modlitby maminek a dětí apod.. Informace získáte v Centru pro rodinu. 

 

AKTIVITY CENTRA PRO RODINU 

22.10., 5.11.  JAS - klub seniorů, Polní 1-5, 13:45 hod.   

24.10., 7.11.  Posezení u kávy a čaje, klubovna CPR, 8:45 hod.     

24.10., 7.11.  Modlitba tancem pro ženy, klubovna CPR, 17:00 hod. 

Od 30.10. každou středu Klub maminek, sál KC, 9:00–11:00 hod. 

23.11.  „Abychom si lépe rozuměli“, klubovna CPR, 9:00–11:00 hod. 

Každý pátek  Modlitby matek v centru, 9:00 hod. 

Každý pátek  Biblické tance pro dívky, 14:00-15:00 hod. 

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. 

 

PRO NOVĚ VZNIKAJÍCÍ DĚTSKOU HERNU (VĚK 0-6 LET) UVÍTÁME DAROVÁNÍ 

FUNKČNÍCH HRAČEK, KNÍŽEK A HER, KTERÉ JIŽ DOMA NEVYUŽIJETE. 

Informace v Centru pro rodinu u Lenky Kadlčíkové, tel. 732769404 

  

 

MISIJNÍ DĚNÍ UPLYNULÝCH DNÍ 

 

 V neděli  dne 6.10.2019 byla zahájena „Nedělní modlitba sv. růžence po kapličkách“, 

a to pobožností v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Hamiltonech. Účastníci této akce mohli jít od 

fary v Dědicích a cestou se modlit Cestu Světla. Po příchodu do kaple proběhla modlitba 

Slavného sv. růžence. Po těchto obřadech požehnal vyškovský děkan P. Michal Pořízek 

sochu sv. Bernardety, kterou přivezli účastníci letošní vlakové pouti přímo z poutního místa 

v Lurdách. Ta byla potom umístěna v Lurdské jeskyňce pod kaplí. Této slavnosti se 

zúčastnilo asi 30 lidí. 

        

 

Manželé Zedníkovi 

 

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

 

dnes je Misijní neděle. Lidé ve všech kostelech na světě se modlí za předávání víry 

v Pána Ježíše a sbírají dary pro potřebné. U nás se vybírají peníze, které pak pomáhají lidem 

v chudobných zemích. Misijní neděle je velikým svátkem misionářů. Víte, že existují 

i „malí“ misionáři? Jsou to děti, které jsou zapojeny do papežského misijního díla dětí a pod 

heslem Děti pomáhají dětem se snaží o misijní působení ve svém okolí modlitbou, 

odevzdáním ušetřeného penízku na pomoc chudým dětem, spoluprací a tvořením hezkých 

vztahů s druhými, tedy programem MOST.  

Myslíte, že byste dokázali pár dnů žít jako oni? 

 

 

 

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

