
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky    Ročník 20 Číslo 3  Rok 2019 

 
 

ÚVODNÍK 

Milí čtenáři a čtenářky našeho farního listu, 

zdravím vás v čase masopustu, kdy průvod maškar nám avizuje blížící 

se postní dobu. Ještě než do ní vstoupíme na Popeleční středu, rád bych 

v pomyslné informační koláži glosoval některé důležité záležitosti… 

Nejdříve bych chtěl poděkovat komukoliv z vás známých i neznámých 

respondentů naší farní ankety. Tento pastorační dotazník množstvím i 

kvalitou důležitých podnětů zaměstná při vyhodnocování naši 

pastorační radu na dlouhou dobu. Potom však nastane práce pro nás 

všechny na celou příští dekádu (2020 – 2030). Každopádně veliká část 

impulzů se týká mne – vašeho faráře. Jsem vám vděčný za kritické 

hlasy na moji adresu, nesené úctou a povzbuzením. 

Dalším tématem je otázka, co se asi nyní děje za vysokou farní zdí? 

Není to však žádné tajemství! Po roční přestávce se chystáme znovu 

otevřít prostory bývalé Pizzerie na faře. Právě v době uzávěrky 

projednáváme poslední body nájemní smlouvy s novými provozovateli. Tito velice sympatičtí lidé v současné 

době intenzivně vybavují nově opravený a upravený interiér vším potřebným pro novou hospůdku na faře. 

Termín otevření jsme zatím nestanovili, ale bude to brzy. Prosíme o vaše modlitby, aby naši společnou snahu 

provázelo Boží požehnání. 

Jinak k výkopovým pracím v areálu farního dvora a zahrady dodávám, že jejich hlavním důvodem byla potřeba 

vybudovat přípojku plynu pro novou výše uvedenou provozovnu. V rámci rozkopaného pozemku jsme mysleli 

také na budoucí možné hospodaření s dešťovou vodou a některé další technické záležitosti.  

V rámci farnosti Hlubočky se minulou neděli 24. 2. uskutečnilo velice zdařilé setkání farního společenství 

v sále blízké restaurace U Ervina. Našim hostem byl otec Pavel Degro z Košic, který vede saleziánské 

pastorační centrum na romském sídlišti Luník IX. Poutavým způsobem nás seznámil s dobrodružným životem 

pastoračního týmu v extrémně náročných podmínkách ghetta (viz odkaz článku níže).  V menší míře tato 

zajímavá přednáška proběhla i na faře ve Velké Bystřici v podvečer. Na konci obou setkání jsme se s mnohými 

z posluchačů shodli, že by to mohl být užitečný námět při uvažování nad možným adresátem našich postních 

almužen. Pro úplnost připojuji odkaz na webové stránky salesiánského pastoračního centra v Košicích - 

https://www.lunik9.sk/o-nas 

Posledním bodem úvodníku je pozvánka na druhou mši svatou s dětmi ve Velké Bystřici. Po velice úspěšné 

premiéře hodláme tuto aktivitu skupiny rodičů z naší farnosti otevřít nejširší veřejnosti. Součástí mše svaté je i 

následný doprovodný program. Zveme vás na mši svatou s dětmi v sobotu 23. 3. 2019, která začíná v 16.30 

hod.                                 Otec Josef 
https://www.extra.cz/mysleli-jste-si-ze-neexistuje-nic-horsiho-nez-chanov-tak-to-jste-jeste-nevideli sidliste-lunik-ix-v-kosicich 

 

CO SE DĚLO 

Orelský a farní ples 

V sobotu 2. února se podlaha naší bystřické orlovny proměnila v taneční parket, mohl tak začít již tradiční 

orelský a farní ples s pořadovým číslem 16.  Pro první příchozí byl připraven, stejně jako loni, welcome drink. 

Z počátku to vypadalo, že se nás moc nesejde, někteří si dávali docela na čas, nakonec se ale dostavili i 

opozdilci a sál se docela naplnil. Celým večerem nás provázelo slovem i písněmi duo Dušan Alka a Martin Vlk. 

Velmi si cením možnosti písniček na přání, které využilo hned několik z nás. Hned po zahájení plesu začala 

https://www.lunik9.sk/o-nas
https://www.extra.cz/mysleli-jste-si-ze-neexistuje-nic-horsiho-nez-chanov-tak-to-jste-jeste-nevideli%20sidliste-lunik-ix-v-kosicich


první kulturní vložka, tu tentokráte obstarali s tanečními sestavami malé děti ve věku cca 6-10 let pod vedením 

paní učitelky Pěnkavové ze základní školy z Velké Bystřice.  V jednom ze dvou vystoupení jsme mohli 

zhlédnout moderní podobu pohádky Mrazík.  V dalších vstupech jsme se mohli zaposlouchat a zadívat na 

hudební vystoupení skupiny děvčat Tragedia fis moll. Zpěv doplnili též dokreslující scénky písní. Během 

celého večera se všichni návštěvníci mohli občerstvit u domácího bufetu, na jehož přípravě se podílelo spoustu 

dobrovolníků z řad farníků i Orlů. V baru kromě nealkoholických nápojů nechybělo točené pivo, víno, něco 

ostřejšího či míchané nápoje. A co by to byl za ples, kdyby se nekonala tradiční tombola… Tu vybavili členové 

a příznivci Orla a farnosti krásnými a pestrými cenami. Jednou z hlavních cen byl dokonce živý králiček. Dle 

mého názoru se ples opět vydařil a můžeme se tak těšit příští rok na již sedmnácté pokračování.  

J. T. 

První dětská mše svatá letošních prvokomunikantů  

V sobotu 23. 2. 2019 v 16.30 proběhla oficiálně první mše svatá, která byla pro děti chystající se k prvnímu 

svatému přijímání a pro jejich rodiče. Hostem na mši byl otec Pavol Degro, který přijel až z Košic na 

Slovensku, aby společně s otcem Josefem tuto mši sloužil. Mši doprovázeli rodiče a děti z hudební sekce. Ti 

hráli na hudební nástroje (např. housle, kytaru a bubny) a všichni zpívali. Ministranti byli kluci, kteří se také 

chystají k prvnímu svatému přijímání. Emička Krätschmerová četla první čtení a moc se jí to povedlo. Rodiče a 

děti z liturgické sekce speciálně pro tuto mši vyrobili plakát, který byl tematický k Evangeliu. Po mši odešli 

rodiče na faru, kde si povídali s otcem Josefem. Děti pak zůstaly v kapličce a povídaly si s otcem Pavolem ze 

Slovenska o Evangeliu. Nakonec se všichni společně sešli na faře na občerstvení (připraveno od organizační 

sekce) a popovídat si mezi sebou. Mše byla moc hezká a měla krásnou atmosféru. V březnu nás čeká další mše 

svatá a už teď se na ni moc těšíme. Velké poděkování otci Josefu, otci Pavolovi, rodičům a především dětem. 

Anička Vážanová 

MIMO JINÉ 

Pastýřský list pro dobu postní 2019 

Drazí bratři a sestry, 

milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s Vámi se všemi! 

Na začátku postní doby, v níž se máme pokusit o nápravu k lepšímu, si připomeňme, že Pán Ježíš nezaložil 

jednotlivé křesťany, ale církev jako společenství. To je důležité si uvědomit v době, kdy zakoušíme v církvi 

krizi charakterizovanou nejen úbytkem věřících v řadě kostelů, vymíráním národů s křesťanskou kulturou, či 

morálními skandály. Současní papežové nám to často připomínají. Papež Benedikt řekl: Bůh si nepřál posvětit 

a spasit lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoliv vzájemného vztahu, nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho 

vpravdě uznával a věrně mu sloužil.1 Nebo papež František: V dějinách spásy zachránil Bůh lid. Bez 

příslušnosti k lidu neexistuje úplná identita. Nikdo se proto nespasí sám jako oddělený jedinec. Bůh nás k sobě 

přitahuje s ohledem na celkový rámec vztahů, které se utvářejí ve společnosti lidí: Bůh chce vstoupit do 

společenské dynamiky, do dynamiky lidu.2 Copak nežili křesťané už v době apoštolské ve společenství, kdy 

všichni, kdo přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné? Prodávali všechen svůj majetek a 

dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval. Každý den zůstávali v chrámě, po domech lámali chléb a jedli 

pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. A Pán rozmnožoval den co den 

počet povolaných ke spáse a církvi.3  

To jsem si uvědomil při listopadové návštěvě Iráku, kde jsem se uprostřed poválečného utrpení setkal s živým 

společenstvím křesťanů. Když uvažují o navrácení z utečeneckých táborů do svých domovů, mají jedinou 

otázku: Funguje tam kostel? Pokud ne, tak se nestěhují. Viděl jsem kostel velmi poškozený, ještě hrozně černý 

od požáru, ale denně se v něm už slavila mše svatá a dle svědectví kněze byl vždy plný. Ten kostel je místem, z 

něhož vychází obnova života celého města. Bylo to vidět i večer na ulici. Nikdo se neuzavírá, všichni jsou 

večer společně venku. Proto si taky věří, vzájemně se povzbuzují a pomáhají si. Po staletí žijí tito křesťané v 

muslimském moři, ale ne rozptýlení, nýbrž ve společenstvích křesťanských obcí či městských čtvrtí.  

Vzpomněl jsem si na návštěvu Bangladéše před několika lety. Uprostřed víc jak 160 milionů muslimů žije 350 

tisíc křesťanů. Nemíchají se, ale mají křesťanské obce, protože chtějí mít blízko do kostela, a děti mohou chodit 

jen do křesťanských škol, protože ve státních by z nich udělali muslimy. Mezináboženské vztahy jsou však 

většinou dobré. Na středních a vysokých katolických školách studuje mnoho muslimů, protože jsou to nejlepší 

školy. Byli jsme tehdy na návštěvě i v muslimské rodině. Přesto nejsou křesťané úplně rovnoprávní. Musí však 

být dobrými řemeslníky či odborníky, aby je druzí uznávali a potřebovali.  

V Evropě se zdůrazňuje více osobní svoboda než společenství, promíchání kultur i náboženství. Ve městech se 

necítí potřeba patřit do nějaké farnosti, protože svobodný občan si zajde pokaždé do jiného kostela, jak se mu to 

hodí. Myslí si, že společenství nepotřebuje, a pak se diví, že trpí samotou a dětem už víru předat nedovede. 

Vidíme, jak u nás věřících ubývá, jak církev v Evropě vymírá a křesťanská kultura se vytrácí, protože jednotliví 

křesťané bez živého společenství církve se nakonec přizpůsobí nevěřícímu prostředí. Při tom máme ještě 



odvahu poučovat lidi potřebující naši pomoc, že by to měli dělat jako my. Někteří Evropané dokonce chtějí 

humanitární pomoc podmiňovat přijetím demokracie a sekularizace. Jako bychom zapomněli na evropské 

zkušenosti. S obdivem jsme za komunismu četli pastýřský list biskupa Joachima Wankeho z 

východoněmeckého Erfurtu, který měl odvahu žádat své věřící rozptýlené mezi nevěřícími, aby v zájmu 

uchování víry všechno opustili a přesídlili do takových míst, kde mohou žít ve společenství živé církve. Jinak 

nezůstanou křesťany, protože křesťanství se žije ve společenství, jak ukazuje zkušenost prvotní církve. 

Křesťané v Asii nám to potvrzují svou zkušeností z historie i současnosti.  

Kéž bychom našli tolik pokory, abychom jejich zkušenost nejen respektovali při nabízení pomoci, ale také se 

od nich i poučili. Kéž tuto moudrost najdou rodiče, kteří posílají své děti do světa, a pomohou jim najít 

křesťanské společenství. Kéž tuto moudrost najdou mladí lidé, kteří se chtějí kvůli studiu či práci usadit v jiném 

prostředí. Kéž ji najdou křesťané ve městech a pevně se zapojí do farního společenství, které si vyberou. 

Farnost však neslaví jen bohoslužby, ale také se sděluje, pomáhá si, žije spolu, takže se v ní nikdo necítí 

ztracený či opuštěný. Místní církev je rodina spojená láskou Ducha Svatého. V ní mají místo všichni, kteří 

otevřou svá srdce Boží lásce a nechtějí jen brát, ale i dávat. Jen tak může být farnost tajemným tělem 

Kristovým, viditelným a působivým znamením Boží přítomnosti ve světě. Jen uprostřed takového společenství 

se mohou lidé včetně nevěřících setkávat s živým Kristem a být jím oslovení. Jen v takovém prostředí mohou 

dozrávat opravdoví křesťané, kteří se nebojí jinakosti druhých a umějí s nimi žít, aniž by ztratili svou identitu.  

Postní doba, do níž vstupujeme, je vhodným časem pro potřebné změny. Hledejme upřímně, třeba i v modlitbě 

a postu, co od nás Pán žádá, abychom přispěli k oživení církve u nás. Najděme cestu do konkrétního 

společenství farnosti a v duchu služby se aktivně zapojme do jeho života, bez ohledu na věk. Mějme otevřené 

oči, abychom viděli, kdo kolem nás potřebuje nějakou pomoc, či jen čas k naslouchání. Nabídněme spolupráci 

kněžím a členům farních rad, kteří jsou zástupci farníků, abychom na cestě k Velikonocům společně udělali 

krok k oživení farní rodiny. Jen živé společenství obstojí a taky poroste. Jen živé společenství bude mít naději 

na svého kněze. Záleží na každém z nás, drazí přátelé. Neváhejme, Velikonoce budou brzy.  

K obrácení, které přispěje k oživení církve, každému z Vás ze srdce žehná           arcibiskup Jan Graubner 

 

(1 Benedikt XI. v homilii při uvedení do úřadu papeže 24. 4. 2005. 2 Papež František: Gaudete et exultate, 6. 3 

Srov. Sk 2,44–47.) 

 

Pastýřský list ke Dni modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti (čte se v neděli 24. 3. 2019) 

Drazí bratři a sestry, 

zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo 

tělem. Také každého z nás Bůh utkal s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. 

Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. 

Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu.  

Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a očekávání. Někdy však tento Boží dar přichází 

nečekaně a je přijímán s úzkostí a strachem. Téměř dvacet tisíc rodičů ročně těmto obavám podlehne, dítě je 

usmrceno a srdce matky bývá navždy zraněno.  

Na srdci nám ale leží i bolesti rodin, kterým se dítě počít nedaří a důvěřivě hledají pomoc v technikách umělého 

oplození. Až příliš pozdě poznávají jejich odvrácenou stranu – narušené intimní vztahy, zdravotní problémy a 

osudy těch nejmenších zahubených či zmražených v prvních dnech života.  

Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před narozením či po něm, vědí, že toto je jedna z největších bolestí, 

kterou si nesou ve svých srdcích celý život. Církev ve svém bohatství a rozmanitosti nabízí doprovázení v 

okamžiku štěstí z příslibu nového života, ale také pomáhá těm, kteří o život svého dítěte bojují a pamatuje i na 

ty, kdo o své dítě přišli.  

Chceme upřímně poděkovat všem. Vám, kteří se denně modlíte za nenarozené v rámci Modliteb za nejmenší. 

Vám, kteří necháváte ve svých farnostech sloužit mše svaté, takže není den v naší zemi, kdy bychom Boha 

neprosili za nenarozené. Vám, kteří finančně podporujete organizace pomáhající nečekaně těhotným ženám. 

Vám zdravotníkům – lékařům a sestrám, kteří pečujete o rodiny očekávající narození dítěte. Vám, kteří jste 

umělci, právníci, novináři nebo politici a hájíte kulturu života. Vám, kteří se veřejně hlásíte k civilizaci života, 

když i přes mnohé oběti každoročně přijíždíte do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu.  

Zvláště pak oceňujeme svědectví každodenního života, které obrací srdce snáz než nejlepší projevy. Svědectví, 

kdy žena je skutečnou ženou a obětavou matkou. Svědectví, kdy muž je skutečným mužem a spolehlivým 

otcem. Svědectví, kdy oba obětavě a s láskou vychovávají své děti. S velkou nadějí myslíme i na mládež pro 

její otevřenost k velkorysé a čisté lásce a ochotě o ní svědčit.  

Za Vás všechny a za svědectví Vašeho života z celého srdce děkujeme Bohu a všem Vám žehnáme. 

Vaši čeští a moravští biskupové 



KALENDÁŘ NA BŘEZEN 
Neděle, 3. března. VIII. neděle v liturgickém mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel) 

11:00 - Bystrovany - mše svatá  

16:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost svátosti smíření 

16:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

17:00 - Velká Bystřice/fara - biblická hodina 

Středa, 6. března, Popeleční středa - začátek posvátní doby 

postní (přísný půst a půst újmy) 

10:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše svatá 

16:00 - Hlubočky/kostel - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá 

18:15 - Velká Bystřice/kostel - mše svatá 

19:30 - Velká Bystřice/fara - setkání poutníků do Svaté 

Země 

Čtvrtek, 7. března 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 8. března 

09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny pro veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá 

18:15 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá 

Sobota, 9. března 

OTEC JOSEF ODJÍŽDÍ DO SVATÉ ZEMĚ 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní platností (zástup) 

 

Neděle, 10. Března, I. neděle postní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá (zástup) 

09:30 - Hlubočky - mše svatá (zástup) 

11:00 - Bukovany - mše svatá (zástup) 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel) 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - pobožnost křížové cesty 

Pondělí, 11. března 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše svatá (otec 

Bohumír Vitásek) 

Čtvrtek, 14. března 

17:00 - Bukovany - mše svatá (zástup) 

Pátek, 15. března 

09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny pro veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření (zástup) 

17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá (zástup) 

18:15 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá (zástup) 

Sobota, 16. března, POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní platností (zástup) 

OTEC JOSEF PŘIJÍŽDÍ ZE SVATÉ ZEMĚ 

 

Neděle, 17. března, II. neděle postní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel) 

17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost svátosti smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - pobožnost křížové cesty 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická hodina 

Pondělí, 18. března 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše svatá (otec 

Bohumír Vitásek) 

Úterý, 19. března, Slavnost svatého Josefa 

18:15 - Velká Bystřice/kostel - mše ze Slavnosti 

Středa, 20. března 

17:30 -  Svésedlice/kaple - mše svatá 

Čtvrtek, 21. března 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše svatá 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 22. března 

09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny pro veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá 

18:15 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá 

Sobota, 23. března 

16:30 - Velká Bystřice/kostel - mše svatá s dětmi 

17:00 - Velká Bystřice/fara - následný program po mši 

svaté s dětmi 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní platností (zástup) 

 

Neděle, 24. března, III. neděle postní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel) 

17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost svátosti smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - pobožnost křížové cesty 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická hodina 

Pondělí, 25. března, Slavnost Zvěstování Páně 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše svatá ze 

Slavnosti (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 27. března 

17:30 - Mrsklesy/kaple - mše svatá 

Čtvrtek, 28. března 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše svatá 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 29. března,  

09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny pro veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá (zástup) 

18:15 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá (zástup) 

Sobota, 30. března 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní platností (zástup) 

Ze soboty 30. 3. na neděli 31. 3. bude přechod na tzv. 

letní čas 

 

Neděle, 31. března,  IV. neděle postní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel) 

17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost svátosti smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - pobožnost křížové cesty 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická hodina 

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

 
Vychází 3.3.2019, uzávěrka dalšího čísla  27.3. 2019. Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na denicekvb@seznam.cz. Farní webové 
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