
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky    Ročník 18 Číslo 3  Rok 2017 

 
ÚVODNÍK 
Milí čtenáři a čtenářky našeho farního časopisu, 

zdravím vás a inzeruji nabídku zážitkového prožití posvátné doby 

postní novým originálním způsobem  

„Na každý den bych vám chtěl prostřednictvím informačních 

technologií nabídnout duchovní impulz pro konkrétní den.“ Podněty 

najdete především na webu našeho farního společenství. Rovněž jej 

mohu každý večer rozposílat zájemcům prostřednictvím SMS na jejich 

mobilní telefon. Samozřejmě bude k dispozici klasická papírová 

alternativa – Týdenní průvodce postní dobou. Na výše uvedených 

zdrojích informací najdete praktický návod ve stylu příručky pro 

uživatele. Snadno a postupně se zaměříme na to, jak se na jedné straně 

sebeovládáním naučit statečně přemáhat zlo a na straně druhé, jak 

vynalézavě konat dobro.  Na každý den chci nabídnout určitou aktivitu 

jednak pro boj vůči konkrétnímu zlozvyku, jednak pro rozvoj určité 

dovednosti, kterou nazýváme ctností.  Pokud se nám podaří naplnit 

zadání, můžeme plody naší snahy nabídnout jako svoji pomoc Kristu, 

nesoucího veliký kříž za spásu světa. Tedy podobně jako vloni jej 

můžeme podepřít svým malým křížkem. Sešitek bude k dispozici už na 

popeleční středu. Dále pak každou postní neděli na známých místech 

v kostele nebo kapli našich farností. 

Jistě vás bude zajímat smysl. Dovolte mi, abych vám cíl přiblížil prostřednictvím stručného komentáře 

k obrázku pokáceného smrku u našeho farního kostela... 

Pokusme se přirovnat lidský život k růstu stromu - každý rok přibude jeden letokruh. My potom z jeho 

podoby poznáme, jak se ten daný rok podepsal na jeho růstu. Podobně se 365 dní v životě každého z nás 

může odrazit v našich vnějších i vnitřních konturách. Jinými slovy - na celkovém obrazu našeho charakteru. 

A aby toho nebylo málo… Jedno přísloví říká, že kam se strom naklání, tam spadne. I náš pobyt na tomto 

světě nás někam směřuje. Postní doba je rovněž kvalifikovaným ovlivněním našich sklonů a tím i vzdálenou 

na naši smrt. Tedy jde mi především o to, že v pokladnici zkušenosti duchovního života najdeme osvědčené 

postupy jak snadno a efektivně mít vliv jednak na jedinou skutečnou jistotu našeho života, jednak  na to, jak 

budou vypadat „letokruhy“ našeho života.   

Smysluplné prožití posvátné doby postní vám vyprošuje otec Josef  
MIMO JINÉ 

Až se léto zeptá, co jsi dělal v zimě 

Na samém konci zimy bych chtěl s dostatečným předstihem avizovat moje plány na 4 měsíce vzdálené letní 

školní prázdniny 2017.  

Začnu od konce…  

- Ta úplně poslední neděle  3. 9. 2017 bude patřit festivalu Lidový rok. 

- Naše už XI. farní odpoledne a svátek patrona naší farnosti – svatého Jana Křtitele, tzv. Patrocinium 

(Stětí svatého Jana Křtitele - 29. srpna) připadne letos na předposlední prázdninovou neděli 

27.8.2017 

- V týdnu před  tím  zvu děti na náš  5. Příměstský tábor na velkobystřické faře. Koná se od pondělka 

21. do pátku 25.8.2017. 



- V mém kalednáři  mám také poznámku - Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017 - koná se  

od 15. do 20. srpna 2017  

- Samozřejmě nesmí chybět náš orelský tábor - ten se bude konat od pátku 28.7. do pondělí 7.8.2017  v 

Travné u Javorníku. 

- Poslední informace o mém kalendáři může být pro vás také důležitá, protože budu celý sedmý měsíc  

zastupovat svého kolegu – otce Tomáše Káňu  v jeho torontské farnosti svatého Václava. Tedy celý 

červenec mě budou v našich farnostech zastupovat moji kolegové z okolních farností. 

 

Prosím vás o modlitby za vůbec všechny naše velké prázdninové plány, aby nám přinesly požehnání. 

Váš otec Josef 

Kontemplativní modlitba ve Velké Bystřici 

Co je to kontemplativní modlitba? Jan Šedivý uvádí: „Kontemplace je cesta do nitra ve stopách 

křesťanských mystiků. Pojem sám pochází z řeckého theoria, což znamená dívat se, nazírat. Pro Řeky byla 

kontemplace původně cestou k hlubšímu poznání. Cvičení spočívalo v tom, že se soustředili na něco 

nepředmětného a setrvali u toho, aby pronikli do hloubky bytí. Pro křesťany hlubší poznání vždy znamenalo 

hlubší poznání Boha… Kontemplace se křesťanům stala cestou modlitby, která vede k hlubšímu poznání 

Boží skutečnosti ve vlastním nitru. Jejím vrcholem je sjednocení s Bohem (uniomystica).“ 
http://www.kontemplace.eu/texty/jan-sedivy-rozcestnik/jan-sedivy/ 

Kontemplativní setkávání v naší farnosti - v naší farnosti probíhají setkání kontemplativní modlitby od 

roku 2016. V rámci kontemplativních setkání setrváváme v tiché meditaci a cvičíme se tak v bdělosti, tichu a 

prostém bytí, čímž se otevíráme daru kontemplace. 

Kdy a kde setkání probíhá?  Setkání probíhají na faře ve Velké Bystřici, Setkání se koná přibližně jednou 

za měsíc, vždy v sobotu od 16.00 do cca 18.00. Aktuální termíny jsou uvedené v kalendáři (nejbližší termíny 

v roce 2017: 18.2., 11.3., 29.4., 13.5., 17.6.) 

Kdo může přijít? Přijít může kdokoli, každý je srdečně vítán, a to nejen z naší farnosti, ale odkudkoli. Není 

stanoven žádný minimální ani maximální věk ani další omezení. Důležité je, aby každý člověk sám zvážil, 

zda je schopen program setkání absolvovat vzhledem ke svým schopnostem, zdravotnímu stavu apod. 

Jak setkání probíhá? Setkání začíná vždy v 16.00 hod. a je důležité dorazit včas, ideálně pět minut předem. 

V 16.00 se dveře modlitební místnosti zavírají. Jakmile jsou dveře zavřeny, není již možné se na toto setkání 

připojit, protože by to ostatní zbytečně vyrušovalo. 

 

Pastýřský list pro první neděli postní 

Drazí bratři a sestry, 

vstupujeme do doby velkého postu, času mimořádných milostí, které jsou spojeny především s obrácením a 

pokáním. Ptáme se: jaké obrácení se od nás očekává? Za co máme dělat pokání?  

O dnešní společnosti se říká mnoho kritických věcí. Jeden novinář píše: tvrzení, že naše doba je pokroková a 

posouvá se vpřed, je strašně mylné. Dnešní názory na sexualitu jsou ve skutečnosti jen oživením starého 

pohledu na svět. V pohanském Římě byla prostituce velmi rozšířená a zhoubná homosexualita byla běžná 

stejně jako zneužívání žen a dětí. Tehdy ovšem otřásla světem křesťanská morálka. Obětavá láska, sexuální 

čistota a manželská věrnost byly pro lidi tehdejší doby něčím šokujícím.  

Tehdejší křesťané se prostě nepřizpůsobili duchu doby. Pochopili, že křesťanská morálka je založena na 

Kristově čistotě a lásce, která hledá dobro druhého a sebe staví do pozadí. Křesťané nemohli žít jako pohané, 

protože jejich pohled na svět a na sebe sama byl naprosto odlišný. V srdci a v duši byli jedno s Kristem. 

Jejich odlišnost přinášela nepřijetí, vyloučení ze společnosti, ba dokonce i mučednictví. Z jejich obětí však 

vyrostla nová Evropa.  

Dnešní svět vypadá jako neschopný budovat věrná manželství a šťastné rodiny. Dospělí často vidí jen sebe a 

ne dobro dětí, když spolu žijí bez manželství, nebo se rozvádějí a děti okrádají o zdravé rodinné zázemí. 

Mnohé děti už neznají příklad věrné lásky, nemají představu zdravé rodiny a neumějí překonávat krize 

vztahů, odpouštět a nově darovat důvěru, protože se to nenaučili od svých rodičů. Taková společnost ztrácí 

naději na budoucnost. Kdo jiný, když ne křesťané, by mohl dnešnímu světu ukázat cestu? 

Papež František se velmi snaží pomoci všem, kteří zažili v životě neúspěch, i v manželství, ale vyzval nás, 

abychom věnovali velkou pozornost manželství a rodině jak při výchově dětí a přípravě snoubenců, tak při 

doprovázení mladých manželství, abychom se učili žít ze svátosti manželství. Mnozí snad i nevědomky 

touto svátostí pohrdají, když žijí spolu bez svatby. Jako by tím Bohu říkali: „Nebudeme čekat, až nám dáš 

právo na manželský život, my si ho vezmeme sami. Nestojíme o tvou pomoc a požehnání, my to zvládneme 

po svém.“ Nebo prodají svou víru za peníze, o které by uzavřením manželství přišli. Jiní oslaví svatbu v 

kostele, ale žijí, jako by svátost manželství byla záležitostí jen svatebního dne. Ve skutečnosti, kdo opravdu 

pozval Ježíše nejen na svatbu, ale také do manželského života, ten zakouší, že i jazyk těla a živá gesta lásky 

http://www.kontemplace.eu/texty/jan-sedivy-rozcestnik/jan-sedivy/


se v jejich manželství stávají liturgickou řečí, stálým prožíváním svátosti. Papež si přeje, aby zkušenější 

manželské páry pomáhaly těm mladším. V některých farnostech už s tím máme dobrou zkušenost. Rád bych, 

aby se tato služba rozšířila do všech farností. Rád bych nabídl rodinné poradenství a různé kurzy, které 

pomohou rozvíjet kvalitní manželský život, a pomohou ve chvílích zkoušek. V každém děkanátu už působí 

pobočka Centra pro rodinu. Zajímejte se, prosím, o jejich nabídky a pomozte jim jako jejich spolupracovníci.  

Jednou z důležitých akcí může být Vaše účast na letošním „Národním pochodu pro rodinu a pro život“ v 

Praze 22. dubna, který podporuje celá biskupská konference. Je důležité takto reagovat na koncepci rodinné 

politiky představené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, která odmítá představu rodiny jako 

společenství otce a matky v trvalém svazku a děti. Svou účastí zdůrazníme, že rodinu vnímáme jako 

základní buňku společnosti i církve.  

Postní doba je příležitostí k novému začátku. Víme, co se od nás očekává. Víme, že nás křesťany nemohou 

nahradit lidé, kteří nepoznali Boží lásku a nedostali zvláštní pomoc ve svátosti manželství. Poznaný úkol se 

nám může zdát těžký, ale právě jeho plnění může být cílem postního snažení.  

My křesťané jsme poznali, že mocný Bůh se z lásky k člověku stal bezbranným dítětem a sám sebe nabídl 

jako smírnou oběť za nás. Dal nám moc stát se Božími dětmi. Naučil nás dívat se na věci z úhlu věčnosti, dal 

nám úžasnou svobodu a zbavil nás strachu. Svobodní od světa i od sebe jsme schopni hledat dobro druhých a 

být šťastní z toho, že přispíváme ke štěstí jiných. Svou morálku stavíme na pravidlech Božího království, a i 

když jsme někdy považováni za blázny, ukazujeme, že jsme našli samu Boží moudrost, která pomáhá 

reálnému světu víc než zhoubné ideologie. Jsme sice jen slabí lidé, ale ukazuje se na nás Boží moc, když vě-

říme v Kristovo vítězství. Osvědčili to i naši předkové, kteří si zachovali vnitřní svobodu i za tvrdých totalit 

dvacátého století a pomohli je přemoci. 

Právě dnes záleží na každém z nás. Jestli se přizpůsobíme duchu doby a necháme se jím ovládnout, my sami 

přispějeme k zániku současné společnosti. Jestli však najdeme odvahu lišit se od okolí, být viditelným a 

srozumitelným znamením Božího království a vydávat svědectví Kristu, ukážeme Evropě cestu k lepší 

budoucnosti. Evropa vyrostlá z křesťanských kořenů bude mít budoucnost, když křesťané budou zdravou 

solí země a světlem světa. Jako se světlo nestaví pod nádobu či pod postel, nemůže se křesťanství skrývat v 

soukromí. Křesťané mají zodpovědnost za společnost kdysi křesťanskou a musí se jako zodpovědní chovat 

nejen v soukromém, ale i v hospodářském a politickém životě. Dar víry jsme dostali k tomu, abychom mohli 

být užiteční. Přijměme tuto nabídku a náš národ bude požehnaný službou křesťanů, kteří se rozhodli kvasem 

evangelia znovu prokvasit svět ve všech jeho strukturách. To je náš společný úkol pro dobu postní. Obnovou 

rodiny dojdeme k pravé velikonoční radosti. 

Všem, kdo toto pozvání přijmou, upřímně děkuji a ze srdce žehnám            arcibiskup Jan 

 

KALENDÁŘ NA BŘEZEN 
Neděle, 26. února, VIII. neděle v 

mezidobí 
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše  

11:00 - Bystrovany - mše (otec 

Rudolf) 

16:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před 

Nejsvětější Svátostí (adorace za mír) 

16:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

Středa, 1. března Popeleční středa 

10:00 - Velká Bystřice DPS svaté 

Anny - mše 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše 

Čtvrtek, 2. března 

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 3. března 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny  

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/fara - duchovní 

obnova v rámci přípravy na biřmování 

18:00 - Velká Bystřice - mše 

Sobota, 4. března 

08:00 - Velká Bystřice/fara - duchovní 

obnova v rámci přípravy na biřmování 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 5. března, I. neděle postní 
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf) 

11:00 - Bystrovany - mše (otec Josef) 

15:00 - Velká Bystřice/ - duchovní 

obnova v rámci přípravy na biřmování 

16:00 - Velká Bystřice/kostel svátost 

smíření 

16:30 - Velká Bystřice/kostel - 

křížová cesta 

Pondělí, 6. března 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 8. března 

09:00 - Velká Bystřice - kaple/mše 

09:30 - Archa klub - setkání na faře 

17:00 - Svésedlice/kaple - mše 

Čtvrtek, 9. března 

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 10. března 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny  

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše 

Sobota, 11. března 

16:00 - Velká Bystřice/fara - 

kontemplativní setkání  

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

Neděle, 12. března, II. neděle postní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše  

11:00 - Bystrovany - mše (otec 

Rudolf) 

16:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

16:30 - Velká Bystřice - křížová cesta 

Pondělí, 13. března 



15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 15. března 

09:00 - Velká Bystřice - kaple/mše 

09:30 - Archa klub - setkání na faře 

17:00 - Mrsklesy - mše 

Čtvrtek, 16. března 

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 17. března 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny  

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše 

Sobota, 18. března 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 19. března, III. neděle 

postní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše  

11:00 - Bystrovany - mše (otec 

Rudolf) 

15:00 - Velká Bystřice/fara - setkání v 

rámci přípravy na první svaté 

přijímání 

16:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

16:30 - Velká Bystřice/kostel - 

křížová cesta 

Pondělí, 20. března, Slavnost svatého 

Josefa, snoubence Panny Marie 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše  

Středa, 22. března 

09:00 - Velká Bystřice - kaple/mše 

09:30 - Archa klub - setkání na faře 

17:00 - Svésedlice/kaple - mše 

Čtvrtek, 23. března 

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 24. března 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny  

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše z vigilie 

zvěstování páně 

Sobota, 25. března, Slavnost 

Zvěstování Páně 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 26. března,  IV. neděle 

postní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše  

11:00 - Bystrovany - mše (otec 

Rudolf) 

16:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

16:30 - Velká Bystřice/kostel - 

křížová cesta 

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz 

 

CO SE DĚLO 

Orelský a farní ples: 

přípravy na náš již 14. Orelský a farní ples se rozjely už dva týdny předem. Rozdělili jsme se do několika 

pracovních skupin - nákupčí, chlebíčkářky, gulášníci, výrobci škvarků, cukrářky, uklízeči, aranžérky, atd. 

K milému překvapení se však našli aktivisté, kteří pracovali ve více skupinách najednou. Každý svůj úkol 

plnil velice svědomitě a v sobotní večer bylo vše připraveno. 

Zpočátku nás návštěvníci nechávali v napětí, zda hudební kapela Fontana nebude hrát jen členům pracovních 

skupin. Naštěstí se sál postupně zaplnil až na pěkných 70 účastníků.  

Po několika sériích tanečků jsme se usadili a shlédli velmi barvitou a netradiční světelnou show v podání 

skupiny Nadrakka.  

Členové a příznivci Orla a farnosti vybavili tombolu krásnými a pestrými cenami. S losováním nám pomohl 

náš milý host pan senátor Lumír Kantor, s kterým jsme měli možnost se celý večer příjemně pobavit. 

V přátelské atmosféře čas rychle plynul a k druhé hodině ranní se už i skalní příznivci rozešli do svých 

domovů.  

Snad se nám s Boží pomocí podaří toto dobré dílo i příští rok zopakovat.              () 

 

 

POZVÁNKY 

*************************************************************************************** 

Archa klub 
KDE:  společenská místnost na místní faře   KDY:  vždy ve středu v 9.30 
 

Program na měsíc březen 
 
1. března:    Dopoledne se společenskými hrami 

8. března:    Rukodílny – jarní věnec na dveře 

15. března:  Cvičte si svůj mozek – luštění křížovky, 

osmisměrky 

22. března:  Četba – Don Bosco 

29. března:  Rukodílny – jarní piliňáčci 

 

(změna programu vyhrazena) 
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