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ÚVODNÍK

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“
Nechť řekne dům Árónův:
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“
Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina:
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“
Kámen, který stavitelé zavrhli,
stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo,
je to podivuhodné v našich očích.
Toto je den, který učinil Hospodin,
jásejme a radujme se z něho!
Mezizpěv – Žl 118,2-4.22-24.25-27a

„Je na čase si uvědomit, že opakem milosrdenství není spravedlnost, nýbrž pomsta. Ježíš nepostavil
milosrdenství do protikladu ke spravedlnosti, nýbrž k zákonu »oko za oko, zub za zub«. Odpuštěním hříchů Bůh
neodmítá spravedlnost, nýbrž pomstu; nechce smrt hříšníka, nýbrž jeho obrácení a život (srov. Ez 18,23). Ježíš
na kříži neprosil za to, aby jej Otec pomstil.“
Nenávist a sveřepost teroristických atentátů z tohoto týdne nám pomáhají
chápat božskou sílu posledních Kristových slov: „Otče, odpusť jim,
vždyť nevědí, co činí“ (Lk 23,34)
„Je zapotřebí demytizovat pomstu! Stala se pronikavým mýtem, který
infikuje všechno a všechny, počínaje dětmi. Velká část příběhů, které
přináší televizní obrazovka a počítačové hry, jsou příběhy o pomstě
podávané jako vítězství dobrého hrdiny. Polovina, ne-li více utrpení, ke
kterým (s výjimkou přírodních katastrof) na světě dochází, je způsobena
touhou po pomstě, ať už v mezilidských, mezistátních či mezinárodních
vztazích.“
Otec RanieroCantalamessa - Velkopáteční kázání 2016

KALENDÁŘ DUBEN

Neděle, 3. dubna, II. Neděle velikonoční
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše (otec Josef Novotný)
09:30 - Hlubočky - mše (otec Josef Novotný)
11:00 - Bukovany - mše (otec Josef Novotný)
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel otevřený k
tiché modlitbě před Nejsvětější Svátostí (adorace za
mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost smíření
18:00 – 19:00 – Příprava na biřmování
Pondělí, 4. dubna, Slavnost Zvěstování Páně
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
18:00 - Velká Bystřice - mše
Úterý, 5. dubna
09:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Setkání na faře pro seniory
Středa, 6. dubna
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 7. dubna
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 8. dubna
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše (zástup)
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše (zástup)
Sobota, 9. dubna
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 10. dubna, III. Neděle velikonoční
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše (zástup)
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel otevřený k
tiché modlitbě před Nejsvětější Svátostí (adorace za
mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost smíření
18:00 – 19:00 – Příprava na biřmování
Pondělí, 11. dubna
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 12. dubna
09:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Setkání na faře pro seniory
Středa, 13. dubna
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 14. dubna
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 15. dubna
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny

17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 16. dubna
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 17. dubna, IV. Neděle velikonoční
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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel otevřený k
tiché modlitbě před Nejsvětější Svátostí (adorace za
mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost smíření
18:00 – 19:00 – Příprava na biřmování
Pondělí, 18. dubna
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 19. dubna
09:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Setkání na faře pro seniory
Středa, 20. dubna
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 21. dubna
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 22. dubna
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 23. dubna, Svátek sv. Vojtěcha
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 24. dubna, V. Neděle velikonoční
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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel otevřený k
tiché modlitbě před Nejsvětější Svátostí (adorace za
mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost smíření
18:00 – 19:00 – Příprava na biřmování
Pondělí, 25. dubna, Svátek sv. Marka
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 26. dubna
09:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Setkání na faře pro seniory
Středa, 27. dubna
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 28. dubna
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše

17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 29. Dubna, Svátek sv. Kateřiny Sienské
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 30. dubna
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností

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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel otevřený k
tiché modlitbě před Nejsvětější Svátostí (adorace za
mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost smíření
18:00 – 19:00 – Příprava na biřmování
Neděle, 1. května, VI. Neděle velikonoční
Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz
MIMO JINÉ
Zamyšlení nad předáváním víry
Tatínek Jiří poučuje při mši své dítě: „Teď, při tom, co říká pan farář, skočí Ježíšek do chlebíčka a do kalicha!“
Tatínek Ivan to říká jinak: „Pán Ježíš přijímá při mši jako první z nás.“ O tom, co jsme dali na oltář, totiž říká:
„Je to moje! Vydávám to vám, je to pro vás! Vy mne potřebujete jako chléb!“ – Jsme ve večeřadle, ne na
popravišti, proto Ježíšova krev je jiná, než byla tam: krev oslaveného Krista, sladká jak víno a průzračná jako
jeho láska. TEĎ a ZDE se prolévá, ne na popravišti; a kdo ji okusí, odpouští se mu hříchy, protože poslouchá
Krista a věří mu. Jak daleko postoupil tatínek Ivan od židovských krvavých obětí za hříchy! Jak nás předběhl!
Ježíš, vrcholně milující, je to jediné, co „zbylo“ z Golgoty.
P. Jan Rybář, SI
BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ – zamyšlení pro 2. neděle velikonoční
Prožili jsme minulý týden nejen s vírou, ale i s dojetím největší událost v celém vesmíru – utrpení, smrt a
vzkříšení Božího Syna, Ježíše Krista – Boha v lidském těle. To vše ukazuje na základní vlastnost Boha, na jeho
lásku a milosrdenství vůči nám, lidem hříšným. Jak moc si to jsme schopni uvědomit?!Tuto základní Boží
vlastnost potvrdil sám Ježíš, když se zjevil polské řeholnici sestře FaustýněKowalské, žijící v klášteře v Krakově,
když jí ukázal své probodené srdce, ze kterého vycházely dva paprsky naznačující krev a vodu. Svatý otec Jan
Pavel II. roku 2000 vyhlásil, že první neděle po Velikonocích se bude nazývat Nedělí Božího milosrdenství a v
roce 2002 posvětil v Lagiewnikách u Krakova, kde sestra Faustýna žila,a kde je pohřbena (zemřela roku 1938),
novou, velkolepou baziliku Božího milosrdenství. Při tomto svěcení vyjádřil Jan Pavel II. přání, aby právě z
Lagiewnik vyšla jiskra duchovní obnovy, která připraví lidstvo na druhý Kristův příchod. Kdo Boží
milosrdenství nejvíce potřebuje? My všichni, každý z nás! Kolikrát jsme se jen vůči Bohu provinili a tak jeho
lásku odpláceli nevděkem. Kdyby si nás právě teď povolal k sobě, asi bychom těžko v království Otce zářili jako
slunce.
V čem se nám Boží milosrdenství nejvíce dává?Ve svaté zpovědi – svátosti smíření, kdy se vždy znovu
smiřujeme se samým Bohem i s lidmi. A to, že můžeme vykonat řádné smíření, je pro nás darem Božího
milosrdenství. Ve chvílích, kdy nás naše hříchy vedou temnotami, blouděním a úzkostmi co bude dál, tehdy je
Boží milosrdenství světlem i přesvědčením, že vše s Boží pomocí překonáme a že přijdou i další, radostné chvíle
našeho života. Ale na jedno my, obdarovaní Božím milosrdenstvím, nesmíme zapomínat.Když dostáváme tolik
duchovních darů, je třeba je „splácet“. Nelze jen přijímat dobro milosrdenství, ale je třeba dobro přinášet
druhým. Máme kolem sebe tolik bratrů a sester v Kristu v nouzi, chudobě, nemoci, v osamělosti stáří, v neštěstí.
Ti všichni čekají na naši pomoc, návštěvu, úsměv, dobré slovo, hmotné obdarování.A nezapomínejme také, že
když nám milosrdný Bůh odpustí naše hříchy,tak i my musíme odpouštět těm, kteří nám udělali něco zlého.
Ostatně mezi „výsady“ křesťana patří milovat i své nepřátele. Je to těžké, ale co dobrého je lehké?!
V letošním roce milosrdenství jsou otevírány brány milosrdenství. Jaký je jejich duchovní význam? Tím, že
vykonáme pouť k takové bráně, si vyprošujeme mimořádné odpuštění trestů za hříchy, s prosbou o upevnění naší
víry. Můžeme se pomodlit také za naše blízké.Je vhodné vykonat před projitím branou svátost smíření, účastnit
se mše svaté, rozjímat nad Božím milosrdenstvím a pomodlit se na úmysl svatého otce. Sám Ježíš o sobě
mluvíjako o bráně: „Já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude zachráněn.“ (Jan 10,9)
Procházíme svatou branou na znamení důvěry v Pána Ježíše, který nepřišel soudit, ale spasit. (srov. Jan 12,44)
Uzavřeme své rozjímání Korunkou k Božímu milosrdenství, pokornou, ale důvěryplnou prosbou k Ježíši: „Pro
své bolestné utrpení buď milosrdný nám i celému světu!“
P. Antonín Pospíšil
POZVÁNKY

******************************************************************************************
7. Ministrantský den
Bohoslovci a představení Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci srdečně
zvou ministranty (od 6 let; pro starší 15 let je připraven speciální program), kněze a
jáhny na Ministrantský den, který se uskuteční v sobotu 14. května 2016 v
Olomouci. Téma: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Příjezd do 8.45
(prosíme, přijeďte včas!). Od 8.45 do 9.30 proběhne programve skupinkách. V 10.00
začne mše svatá v kostele sv. Michala za účasti otce arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera.
V 11.25 začne velká hra. Předpokládané ukončení v 16.00. S sebou:
sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, 20 Kč jako zápisné. Kněží červenou štolu.
Přihlásit se je možné (nejpozději do 6. 5. 2016!) na e-mail:
ministrantskyden@seznam.cz. Je nutné nahlásit počet ministrantů a doprovodu.
Více na
www.knezskyseminar.cz. Na setkání se těší bohoslovci a představení AKS.
P. Kupka Jiří, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání a ministranty
******************************************************************************************

Až se léto zeptá, co jsi dělal v zimě - Pozvánka pro všechny, kdo by mohli jakýmkoliv
způsobem přispět v posledních dvou týdnech prázdnin při přípravě a organizaci našich příměstských táborů…
aneb Pozvánka na přípravné setkání týmu pro oba níže uvedené příměstské tábory PMT I.+ II./2016.
Koná se na faře ve Velké Bystřici v pátek 15. 4. 2016 hned po mši v místním kostele. Mše ve Velké Bystřici
začíná jako vždy v 18.00 hod. a po ní bude připravena večeře pro každého, kdo přijde včas. Kdo přijde později,
může mít smůlu – nic nezbude!
Zvou otec Josef Opluštil, Josef Černín, Barbora Babáková a Klára Netopilová a spol.

A PMT I. /2016 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Hlubočky 15. – 19. 8. 2016
Zveme všechny děti z farnosti Velká Bystřice a Hlubočky (popř. odjinud) od 7 do 12 let na příměstský tábor. Ten
se uskuteční v areálu kostela v Hlubočkách od 15. do 19. srpna 2016. První setkání bude v pondělí
15. srpna v 8.00 hodin ráno na společné mši svaté ve farním kostele Božského Srdce Páně v Hlubočkách.

B PMT II. /2016 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Velká Bystřice 22. – 26. 8. 2016
Zveme všechny děti z farnosti Velká Bystřice a Hlubočky (popř. odjinud) od 7 do 12 let na příměstský tábor.
Ten se uskuteční na faře ve Velké Bystřici (Křížkovského 38) od 22. do 26. srpna 2016. První setkání bude
v pondělí 22. srpna v 8.00 hodin ráno na společné mši svaté ve farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké
Bystřici.
Cena za tábor PMT I.+ II./2016 činí 150 Kč na den a na dítě. V ceně je zahrnutá každodenní strava
(oběd, dopolední a odpolední svačina).
Vyplněné Přihlášku spolu s penězi odevzdávejte otci Josefu Opluštilovi do konce měsíce června.
******************************************************************************************

NÁRODNÍ POUŤ DO KRAKOVA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ
Biskupové Čech a Moravy vyhlásili na 28. května 2016 Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství do
Krakova-Lagiewnik.
AWER TOUR s. r. o. ve spolupráci s farnostmi děkanátu nabízí farářům a farnostem dvě
varianty účasti na pouti do svatyně Božího milosrdenství v Lagiewnikach:
Jednodenní program dne 28. 5. v ceně 990Kč
Dvoudenní 27.-28. 5. v ceně 2200Kč, ve kterém je mimo sobotní poutní program v Lagiewnikách
zařazena prohlídka Krakowa a KalwarieZebrzydowské.
Přihlašovat se můžete u svých duchovních správců nebo přímo v CA AWER TOUR s.r.o., Farní 1, 789 01
Zábřeh, Telefon: 583 418 297, mobil 731 626 506, e-mail: info@awertour.cz, www.awertour.cz
-
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