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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany 
 

SLOVO KNĚZE 
 

O HŘIVNÁCH 
 

Sv. Matouš ve svém evangeliu věnuje pozornost hřivnám. Dočteme se u něj Ježíšova 

slova: „Tvoje hřivna vyzískala deset hřiven“. Hřivny, které máme, jsou od Pána Boha, jsou 

jeho a on nám je z nějakého úmyslu daroval. A nedal nám je jen tak pro nic za nic. Ty hřivny 

jsou nám svěřeny a my je budeme vracet dárci avšak znásobené.  S důvěrou jsou nám 

svěřeny k užívání. Všichni jsme dostali tyto hřivny. Jsou to určité naše talenty. Někdo s nimi 

po celý život pracuje a jiný je nechá ležet ladem. Je smutné nedocenit to, co nám Bůh svěřil 

k užívání.  

To, že nám Bůh dal tyto hřivny je pro nás dobrou zprávou. Všichni jsme něco dostali, 

nikdo není ponechán stranou.  Každý dostal ten tvůj balíček. Zpravuji to, co mi bylo 

darováno. Bůh nezná někoho nešikovného, nepoužitelného. Boží dobrota je tak velká, že 

každý (i ten nejnešikovnější a „nejméně užitečný“) je obdařen darem k tomu, aby tímto 

darem mohl být užitečný. 

Boží moc je tak velká, že si dokáže poradit i s „nešikovným a nemožným“. Ten, který 

stvořil svět z ničeho a proměňuje sebevětší hříšníky, dokáže uschopnit i sebevětšího 

„nešiku“. Ale přece jen s jednou věcí si Bůh nedokáže poradit: s mými obavami, s mou 

nerozhodnutí, s mou leností, s nedostatkem mé vůle hřivnu použít a znásobit. Problém 

nastává tehdy, když se upnu na sebe, na svůj strach, a ne na Pána Boha, který mě 

uschopňuje! Obavy něco učinit mě můžou ochromit natolik, že neudělám mnohdy vůbec nic 

… Ale i tady můžu prosit, ať mě Bůh tohoto přístupu zbaví.  

Nikdo z nás nejsme neschopnými služebníky. Takovými se můžeme stát, pokud 

přehlédneme svěřený talent, pokud se necháme pohltit obavami a raději neuděláme nic, 

abychom tak nic nepokazili. Ve světle evangelia však není pravdou, že kdo nic nedělá, nic 

nepokazí. Zkazí ještě víc, než kdyby něco udělal, třeba i špatně. I „špatný výkon“ je v Božích 

očích cenný. Bůh totiž oceňuje snahu!. A tak měj odvahu vytrvale pracovat pro Pána Boha a 

neztrácet odvahu. 

P. Jaroslav Špargl 

 

 

FARNÍ ZPRAVODAJ 
 

Ročník  2019            Číslo 9 
 



2 

 

AKTIVITY CENTRA PRO RODINU 

 19.11., 3.12.  JAS - klub seniorů, Polní 1-5, 13:45 hod.   

 21.11., 5.12.  Posezení u kávy a čaje, klubovna CPR, 8:45 hod.     

 21.10., 5.12.  Modlitba tancem pro ženy, klubovna CPR, 17:00 hod. 

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

 30.11. Dělání adventních věnců (sobotu) na Majáku od 9h 

 21.12. Mládežnické odpoledne, CPR, 15:00 hodin 

 Každé úterý Křesťanská školička*, sál KC, 16:00 hod. 

 Každou středu Klub maminek, sál KC, 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. 

 Psychologické poradenství pro věřící, dle objednání na tel. 733 16 16 15 

 Nabízíme možnost uspořádání: KURZ VÝCHOVY DĚTÍ DO 10 LET, KURZ 
VÝCHOVY TEENAGERŮ 11-18 LET, MANŽELSKÉ VEČERY. Pokud byste 
měli o některý z kurzů zájem, pište nezávazně na cprvyskov@ado.cz.  

  
* Křesťanskou školičku je možné navštívit i bez předchozího přihlášení, pravidelná účast je 

vhodná, není však podmínkou. Přítomnost dětí mladších 2 let není na překážku. 

  
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.    

Lenka Kadlčíková - Centrum pro rodinu Vyškov, z.s. 

 
 

 

AKCE PRO MLÁDEŽ 

 Dne 23.11.-24.11. se uskuteční Církevní Silvestr v Lulči, začátek je od 16ti 
hodin, pro mládež od 10 let. Občerstvení a přespání zajištěno, spacák 
 s sebou. Starší mládež se může zapojit do výpomoci s organizací. Schůzka 
organizátorů bude v neděli 17.11. od 17:30 hod v Komunitním centru 
Bohumíra Bunži. Přihlašování na Silvestr je možné přes SMS na číslo 777 361 
288, email: tadecel@gmail.com nebo osobně u Tadeáše Celého. Vstupné na 
Silvestra bude 80 Kč na osobu. Kdo nemá možnost, jak se na Silvestr dostat, 
dopravu zajistíme, je třeba to při přihlašování uvést. 

 Dne 30.11. se uskuteční Deskovky s Markem Labutíkem od 16 hodin v 
Katolickém domě v Dědicích. 

 Dne 14.12. se uskuteční florbalový turnaj děkanátu, více informací čekejte na 
plakátku, který se připravuje. 

Lucie Strýčková 

 
DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO DĚTI 

 Dne 6.12.2019 v 18,00 (po mši svaté) proběhne setkání se Sv. Mikulášem. 
Všechny děti i s jejich rodiči zve farnost Vyškov a spolek Dialog a generační 
soužití. 

 

mailto:cprvyskov@ado.cz
http://www.vyskov.dcpr.cz/
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RORÁTY 
V krásné adventní době, která se blíží, budeme mít ranní mše svaté - roráty 
vždy v úterý, čtvrtek a sobotu v 6.30h. V sobotu po mši svaté budou všechny 
děti zvány do Komunitního centra na malou snídani.  
 
P. Michal Pořízek 

 
 
Milí farníci, přátelé a dobrovolníci, 

blíží se konec církevního roku a to je čas, kdy přípravy na Tříkrálovou sbírku 
2020 jsou v plném proudu. Stejně jako každý rok vás chci prosit o pomoc, protože 
bez vás, dobrovolníků, by Tříkrálová sbírka nebyla vůbec možná.  Hlavní motivací a 
smyslem je vybrat peníze, které charita může použít jako investiční zdroj, který pak 
slouží dlouhodobě.  Dalším, neméně důležitým smyslem sbírky je evangelizace. 
Právě jsme dovršili misijní rok. Často jsme při mši svaté rozjímali o tom, že i tam, 
kde žijeme, můžeme misijně působit. Ať naše koledování je upřímným přáním 
Božího požehnání každému domu. Sami máte určitě zkušenost, jak lidé lpí na tomto 
požehnání i přesto, že se k věřícím nehlásí. Jaký paradox. Čím více tedy budeme 
mít dobrovolníků, tím více tohoto požehnání můžeme roznést do domovů. 
Při letošní Tříkrálové sbírce bychom nově mohli využít prostory v Komunitním centru 
a udělat vám, dobrovolníkům, zázemí. Vše bude ještě upřesněno, ale zatím se 
předpokládá, že v sobotu 4. 1. 2020 bude Komunitní centrum otevřené od 9h – 18h 
a bude tam možnost se přijít posilnit, ohřát, odevzdat pokladničku a sdílet se. 
Už teď se těším na setkání s vámi. Pokud již nyní víte, že z nějakého důvodu 
nebudete moci koledovat, dejte mi, prosím, vědět. 
Požehnaný advent 

Jitka Švejnohová 
Pastorační asistentka Charity Vyškov 
774 874 819 

 

  
 
POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ 

 
Otec Karel Janíček, nyní kaplan ve Vyškově, plánuje – dá-li Bůh – a budeme živí a 
zdraví, pouť do Svaté země. Termín 30.9. – 7.10.2020. Finance: 18.400,-Kč + 100 
dolarů a plus to, co chcete utratit. Dohromady asi 25 tisíc. Program pouti je 
k dispozici na faře. Pouť je celoživotní a nezapomenutelný zážitek. Přihlašujte se u 
otce Karla na e-mailu: oo.karel@volny.cz nebo na telefonu 731453387. K přihlášení 
je třeba uvést (s přihlédnutím k GDPR) jméno, příjmení, adresu, datum narození, 
číslo pasu – musí platit ještě půl roku po návratu z pouti, telefon, e-mail. 

  

 
          P. Karel Janíček 

 
 

 

mailto:oo.karel@volny.cz
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Milé děti, 
brzy bude prosinec, a jak jistě všechny víte - v prvním prosincovém týdnu má svátek 
sv. Mikuláš. Zde je méně známý příběh ze života sv. Mikuláše, který podle tradice 
nosí hodným dětem v předvečer svého svátku malé dárečky. 
  

 

 
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

