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pro farnost Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany 
 

SLOVO KNĚZE 
 

 
Říjen - měsíc rouškový – měsíc růžencový. 

 

V těchto dnech zahajujeme školní rok a s ním i vyučování náboženství a klademe si otázky, 

jak učit a jestli budeme učit, či do kdy budeme učit… 

A stejně tak je to i s plánováním všeho dalšího. Pouť do Svaté země, kterou jsem plánoval na 

říjen, byla přesunuta na jaro příštího roku a stejně nevíme, jak na jaře bude.  Biskup plzeňský 

a dalších dvacet kněží z jeho diecéze je momentálně v karanténě, stejně jako naše milé poutní 

místo – svatý Hostýn.  

Za normální situace bychom Vás všechny rádi intenzivně zvali na pouť za obnovu rodin a 

kněžská povolání, která bude (?) a doufejme, že bude, v sobotu 24. října 2020 odpoledne 

v Olomoucké katedrále. 

Jako kaplan pro mládež budu zvát na mimořádnou mši svatou pro mládež (a mladé duchem), 

která má být v pátek 9. října v 19 hodin ve vyškovském kostele. Po ní bude ještě setkání na 

komunitním centru. 

Co všechno budeme prožívat v měsíci říjnu, je těžké předvídat, ale přece jen něco můžeme – 

bez ohledu na pandemii a karantény – modlit se. A v měsíci říjnu zvláště modlitbu růžence. 

Panna Maria při svých zjeveních a poselstvích vyzývá zvláště k této modlitbě. V jednom 

poselství řekla: „Satan nebude spoután nějakým hrubým řetězem, ale křehkým řetízkem 

růžence!“ Jindy řekla: „Víte, proč se hříšníci neobracejí? Protože se za ně nikdo nemodlí!“  

Máme tedy velké pole působnosti. Ve svých rodinách a společenstvích se modlit růženec – 

modlitbu jednoduchou, neboť Otče náš a Zdrávas umí i malé děti, ale zároveň i náročnou, 

neboť je to modlitba rozjímavá. A je to velmi silná duchovní zbraň proti zlu. 

A tak se modleme. 

Dobro a pokoj přeje 

 

  P. Karel Janíček, kaplan vyškovský 
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CENTRUM PRO RODINU VYŠKOV 

 

POZOR ZMĚNA! Od 22.9.2020 přebírá veškeré pracovní povinnosti  

CPR paní LUDMILA ŠTĚPÁNKOVÁ, TEL. 775 303 840. Doporučujeme  

více sledovat informace o aktivitách - již nebude probíhat Modlitba tancem  

pro ženy a Biblické tance pro dívky a Mládežnické odpoledne. Je však možné  

využít nové nabídky Cvičení na míči pro seniory a ženy po porodu a také  

poradnu "Plodnost je dar" viz info níže nebo na letáčcích v kostele.  

Mládežníci mohou nově využít společenství Srdcaři. 

 

 

Aktivity Centra pro rodinu 

 

5.10.2020  Pečování jako poslání - jak efektivně pečovat  

a doprovázet blízkého, setkání z cyklu Pečujme o sebe, 17:00-19:00 

17.9.,1.10.,15.10. Posezení u kávy a čaje, 8:45 hod.  

Každé pondělí Cvičení na míči pro seniory, 10:00 hod. od 5.10. 

Každé úterý     Biblický kroužek, 14:30 hod. od 15.9. 

                        Křesťanská školička, od října, bude upřesněno 

Každou středu Klub maminek, 9:30–11:30 hod. 

                        Cvičení na míči po porodu,17:00 hod., od 7.10. 

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

Měsíčně          Srdcaři, spolčo mládeže, sobota 14:00 

 

Výčet zde uvedených aktivit nemusí být konečný, další informace a konkrétní 
termíny naleznete průběžně ve vývěsce a na webu www.vyskov.dcpr.cz. 

 

  

 
 
TRIDUUM MODLITEB MATEK 
 
Společenství Modlitby matek srdečně zve k modlitbám za děti, vnuky a kmotřence, 
za sebe navzájem i za celý svět. Sejdeme se v pátek 25.9. ve vyškovském kostele  
v 16:45, v sobotu 26.9. v nemocniční kapli v 17:30 a v neděli opět ve farním kostele  
v 16:45. Těšíme se na společenství modlitby. 
 
 
 
 
 
 

http://www.vyskov.dcpr.cz/
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SPOLEK DIOGENES ZVE  
 
P. Bohumír Bunža a jeho působení ve Vyškově 
Beseda 22.10. 16:30 – 18:00, sál KCBB (připravili M. Nevřala, B.Kostelka a A. 
Kleveta) 
 
Už víš, čím budeš? 
Zkuste si s pozvaným hostem na chvíli jeho profesi a zjistěte, co vás v životě bude 
naplňovat. 
Pro děti I. a II. stupně ZŠ. V prostorách spolku Diogenes 
9. 10.  16:30 - 17:30 Téma: kreativita ve výrobě cukrovinek 
23.10. 16:30 – 17:30 Téma: Jak sladit kariéru profesionálního sportovce s pracovní 
kariérou 

 
 

PRO DĚTI 
 
 
Buď zdráv udatný rytíři! Ahoj krásná princezno! 
 

Tento školní rok budeme spolu objevovat, co znamená být udatným rytířem a 
krásnou princeznou Božího království.  

Při nedělních katechezích se budeme učit být spravedlivý, umět odpouštět, 
překonávat lenost, vydávat svědectví o našem Králi, být milý k ostatním a mnoho a 
mnoho dalšího.  

V dnešním evangeliu nám Pán Ježíš vysvětluje, v čem spočívá Boží 
spravedlnost. My si často myslíme, že spravedlivé je, když všichni dostanou to 
samé. Třeba každé dítě v rodině dostane kolo. Ale Pán Ježíš to myslí jinak. 
Spravedlivé je, když každý dostane to, co potřebuje. To znamená: nejmladší dítě v 
rodině dostane trojkolku. Starší koloběžku, starší kolo a nejstarší motorku. Co by se 
stalo, kdyby nejmladší dostal motorku a nejstarší trojkolku? Nebo všichni trojkolku? 
Neměli by radost všichni. Bůh jako spravedlivý hospodář dává každému z nás to, co 
potřebuje. A proto je hloupé si závidět. A Jak by se měli v této situaci chovat rytíři a 
princezny? Když máte něčeho víc, třeba bonbónů, je dobré se rozdělit. Aby tak sílilo 
celé království. A někdy se stane, že máte něco, co už nepotřebujete, tak to můžete 
někomu darovat. Mladšímu kamarádovi. A opravdu hrdinský čin je, když máte jeden 
bonbón a máte na něj chuť, ale přesto jej někomu darujete, abyste mu udělali 
radost. Zkuste tento týden udělat alespoň jeden hrdinský čin. Myslíte, že to 
dokážete?  
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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

