
T Ý D Ě N Í Č E K  č .  2 5                               

i n f o r m a c e  o  p r o g r a m u                                                                    
v e  f a r n o s t i  V e l k á  B y s t ř i c e                                             

n a  2 5 .  t ý d e n  ( o d  1 6 . 6 .  d o  2 3 . 6 .  2 0 1 9 )  

Biblická čtení  n a tuto neděli                                     
( N e d ě l e  1 6 .  6 .  2 0 1 9  Slavnost Nejsvětější Trojice) 

1. čtení – Př 8,22-31 Toto praví Boží Moudrost: "Hospodin mě 

vlastnil na počátku svých plánů, od pradávna před svými skutky. 

Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve než povstala země. 

Než byly propasti jsem se narodila, než byly prameny, bohaté 

vodou, dříve než byly zaklíněny hory, před pahorky jsem se 

narodila, dříve než učinil zemi a shromáždění vod, první hroudy 

země. Byla jsem tam, když rozpínal nebesa, když nad propastí 

vyměřoval obzor, když na výsostech upevňoval oblaka, když dával 

sílu pramenům oceánu, když určoval moři jeho meze, aby vody 

nepřekročily jeho břehy, když upevňoval základy země, tu jsem                  

u něho přebývala jak nejmilejší dítě, den co den jsem byla jeho 

potěšením, před ním jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si                   

na okruhu jeho země, rozkoší mi bylo stýkat se s lidmi." 

 Mezizpěv – Žl 8,4-5.6-7.8-9 

 

Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! 

2. čtení – Řím 5,1-5   Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě 

víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. 

Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní 

stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout 

slávy u Boha. Ale nejen to! Chlubíme se i souženími. Víme přece, 

že soužení plodí vytrvalost. Vytrvalost (plodí) osvědčenost, 

osvědčenost (plodí) naději. Naděje však neklame, protože Boží 

láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl 

dán. 

Evangelium – Jan 16,12-15   Ježíš řekl svým učedníkům:                                          

"Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli 

snést.  Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy.            

On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší,              

a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme                  

a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl,            

že z mého vezme a vám to oznámí." 

Oznámení  na  tuto  neděl i  ( N e d ě l e  1 6 .  6 .  2 0 1 9 )  

A b y  b y l o  j a s n é …  

V uplynulých dnech se nejen u nás šířila zpráva o tom, že papež 

František údajně změní znění modlitby Otče náš tak, že místo slov 

a neuveď nás do pokušení bude nedopusť, abychom podlehli 

pokušení. K tomu je vhodné dodat, že už překlad doc. Václava 

Bognera, z něhož vycházejí texty používané při liturgii (a který lze 

považovat za revizi překladu dr. Pavla Škrabala z Babic), už v roce 

1989 má na příslušném místě Matoušova evangelia tuto poznámku: 

Protože některá slova v českém Otčenáši dostala během času trochu 

odlišný význam, je třeba několik vysvětlivek. Překlad Otčenáše                           

do nové češtiny by zněl asi takto: Náš Otče v nebi, projev svou 

slávu a moc, kéž už přijde tvoje království, kéž se uskutečňuje                   

na nebi i na zemi, co ty chceš. Náš denní chléb nám dej dnes                            

a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se 

provinili proti nám, a nedopusť, abychom upadli do pokušení,                   

ale ochraň nás před zlým duchem. Také uznávané zahraniční 

komentáře k Novému zákonu v plné shodě připomínají, že smysl 

této prosby zní: a nedopusť, abychom v pokušení padli. Důvodem 

zdánlivého rozdílu je to, že překlad není převodem slov z jednoho 

jazyka do druhého, ale vyjádřením téhož sdělení v jiném jazyce.                            

Papež František tedy neřekl nic nového ani překvapivého.                             

Lze ovšem předpokládat, že se ještě nějaký čas budou ozývat lidé, 

kteří toto nevědí, včetně duchovních. 



 Slavili jsme liturgii Slavnosti Nejsvětější Trojice  

Dnes bude otevřený náš farní kostel ve Velké Bystřici od 17:00 do 18:00                 

a otec Josef bude k dispozici ve svátosti smíření. V 18:00 vás zveme                           

na biblickou hodinu na faru ve Velké Bystřici.  

V neděli dne 23. 6. 2019 v rámci nedělní mše svaté přijme Svátost Těla                      

a Krve Páně 19 dětí z naší farnosti. Mimořádně bude začátek bohoslužby 

posunut na 9:00 hod.  Slavnost zakončíme eucharistickým průvodem 

k venkovnímu oltáři za našim farním kostelem. 

Zde jsou jména prvokomunikantů: Anežka a Ema Krätschmerovy;  

Anička a Ella Vážanovy; Jakub a Jan Zatloukal; Eliška a Vojtík Chudíkovi; 

Klára a Jan Koudelákovi; Tereza a Veronika Vaculovy; Anna a Jindřich 

Lolkovi; Anna a Alžběta Kultanovy;  Natálie Wágnerová, Tobiáš Martiník; 

Helena Peterová. 

 

V neděli 23. 6. 2019 si slavnostním způsobem připomeneme 109 roků od 

posvěcení farního kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Hlubočkách.                           

Mši svatou bude sloužit otec Jan Regner SJ. Začátek je v obvyklý čas 9:30 

V pondělí 24. 6. 2019 je Slavnost Narození svatého Jana Křtitele – Patrona 

naší farnosti.  Na tento den připadá také na naši farnost adorační den, proto 

prosím o vaše zapojení do modlitební služby před Nejsvětější svátostí.                      

Za tímto účelem najdete vzadu formulář, kde se můžete zapsat.  

V pondělí 24. 6. 2019 zveme všechny na rozloučení se školním rokem                       

a poděkování Bohu. Mše svatá s dětmi začíná v 16:30 ve farním kostele ve 

Velké Bystřici a potom se sejdeme na farní zahradě na malé pohoštění. 

Setkání završíme rozdáním vysvědčení pro ty, kdo chodili do vyučování 

náboženství. 

Přihlášky pro nové zájemce o vyučování náboženství v následujícím 

školním roce 2019/2020 si můžete stáhnout na našich webových stránkách 

nebo najdete u vchodu kostela.  

Ve čtvrtek 20. 6. zveme dříve narozené na setkání Archa klubu, které začíná 

mší svatou v boční kapli našeho kostela v 8:30. 

Slavnost Těla a Krve Páně se z důvodu prvního svatého přijímání ve 

farnosti Velká Bystřice překládá na neděli 23. 6. 2019. 

Na sobotu 22. 6. 2019 vyhlašujeme dopolední brigádu, jejímž cílem je 

dokončit úpravy na naší farní zahradě a dvoře fary ve Velké Bystřici.                           

Rádi bychom také připravili vše potřebné pro Slavnost Božího Těla a první 

svaté přijímání. Začátek je v 9:00 a sraz je na farním dvoře pod ořechem. 

 
Všechny ostatní důležité informace naleznete   v posledním vydání našeho Děníčku. 

Nebo na našich webových stránkách http://farnost-vbystrice.cz/ 
 

Zamyšlení nad biblickým textem prvního čtení dnešní Slavnosti 

Nejsvětější Trojice (Viz Př 8,22-31) 

  Explicitní vyjádření o jediném Bohu ve třech osobách bychom                       
ve Starém zákoně hledali marně. Nejsou tam. K této celé pravdě                  
(viz Jan 16,13)   je možné dospět jedině skrze Ježíše Krista a v Duchu 
pravdy, kterého on přislíbil i poslal.  
Kdybychom v zosobněné Boží moudrosti, o níž mluví Kniha Přísloví,                        
chtěli stoprocentně identifikovat osobu Syna, „v němž bylo stvořeno 
všechno na nebi i na zemi“ (viz Kol 1,16), určitě bychom se                             
na starozákonním biblickém textu dopustili nenáležitého násilí.                     
Přece však už tento starozákonní úryvek z Knihy Přísloví jasně 
naznačuje, že Bůh, který se nám zjevuje a dává, není věčná samota. 
Naopak, vztah s někým druhým je jeho odvěkým potěšením, a proto Bůh 
ve své podstatě nemůže být sám. Jeho potěšení však nekončí                   
u něj, ale rozdává se lidem. Ačkoli si Bůh sám (t.j. nikoliv sám,  
ale ve třech osobách) vystačí, přece jeho moudrost nachází rozkoš                           
v přebývání mezi lidmi.  
  Otázkou je, zda i lidé hledají a nacházejí svou rozkoš a potěšení                                  
ve společenství s Bohem a mezi sebou navzájem. 

 

Na závěr 

 Milí návštěvníci našeho kostela, máte v rukou novou podobu našeho 

farního zpravodaje, který bude jednak doplňovat náš osvědčený farní 

měsíčník DĚNÍČEK, jednak nahrazovat často obsáhlé nedělní ohlášky.  

  Navíc je naším cílem přiblížit vám Boží slovo prostřednictvím příslušných 

biblických textů a krátkého komentáře. Protože ho chceme vydávat                  

1x týdně bude se jmenovat TÝDĚNÍČEK. Prosíme o vaše náměty                            

a připomínky. Adresujte prosím otci Josefovi. 

http://farnost-vbystrice.cz/

