
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky    Ročník 18 Číslo 4          Rok 2017 

 
ÚVODNÍK 

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává mi prodlévat na svěžích 

pastvinách, – vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, – občerstvuje mou duši. 

Vede mě po správných cestách – pro svoje jméno. – I kdybych šel temnotou rokle, 

– nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. – Tvůj kyj a tvá hůl, – ty jsou má útěcha. 

Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel, – hlavu mi mažeš olejem, – má 

číše přetéká. Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny mého života, – 

přebývat smím v Hospodinově domě – na dlouhé, předlouhé  časy.  Ţalm 23 
 

Milí čtenáři a čtenářky našeho farního časopisu, 

zdravím vás a dovolte mi učinit malý pokus o předvelikonoční povzbuzení. 

Zanedlouho budeme obnovovat svůj křest. Svátost křtu nám byla darována většinou na počátku našeho ţivota. 

Moţná proto stojí za námahu poloţit si otázku: Co jsme vlastně dostali!!?? 

Se zřetelem na některé projevy, můţu se nyní jen pokusit poněkud telegraficky shrnout různé odpovědi skryté 

v postojích různých pokřtěných lidí dneška jako například: právo na svatbu popř. pohřeb v kostele, resp. jiná 

práva, jeţ nám garantuje Kodex kanonického práva katolické církve. Dalším postojem je pocit, ţe mám 

moţnost strávit svůj ţivot v „mamahotelu“ jménem církev, aniţ bychom museli cokoliv řešit, protoţe Bůh je 

přece největší dobrák. K tomu nám můţe pomoci základní znalost prostocviků potřebných k tomu, aby 

alespoň při půlnoční si člověk dokázal, ţe je taky křesťan. Pro jiné je to zase nárok na vstupenku do kostela, 

místenku do některé z  lavic, popřípadě moţnost občas vylézt si na rozhlednu jménem kůr.  Téměř na vrchol 

bych přidal jeden z typických projevů ze ţivota dospívajících. Mladý člověk s klidnou tváří říká těm, kdo ho 

vychovali:  „Ale milí rodiče, dnes je jiná doba!!“ Atd. 

Výše uvedené bylo napsáno především onou jinou dobou. Rád bych vám nabídl v rámci této reflexe i jiné – 

lepší alternativy. Tyto mohou vycházet z toho, ţe jsme uţ tehdy dostali  další Bohem milované brášky a 

sestry; strýce a tety atd. Ţe panu farářovi můţeme říkat otče.  Ţe kostel, ve kterém jsme byli pokřtěni, je náš 

kostel.  Ţe jsme v rámci křtu obddrţeli  povolávací rozkaz do jednotky zvláštního nasazení pro záškodnickou 

práci v týlu nepřítele. K čemuţ samozřejmě patří i právo absolvovat výcvik bojového umění, abychom uměli 

přeprat zlo v jakékoliv podobě. Ţe nemusíme věřit různým hloupostem. Například tomu, ţe jsme vznikli 

z opice. Navíc se díky tomuto daru vlastně ani nemusíme opičit. Třeba z důvodu, abychom byly IN nebo 

TRENDY. 

V balíčku je přibalena i imunita proti strachu z nemoci, které se říká smrt, výsada mít audience u samotného 

Boha, kde mohou prosit -  kdykoliv – jakkoliv  - o cokoliv nebo kohokoliv.  A Bůh, jako náš Otec, nám to dá. 

Ostatně o tom nás ujišťuje náš bratr Jeţíš.  

Navíc můţeme mít obrovskou výhodu, ţe kvůli tomuto, o něco výše uvedenému, záhy pochopíme níţe 

uvedené… Náš křest byl, je a bude, vţdy vstupem do školy Ducha svatého, ve které se připravujeme na 

nejdůleţitější setkání v našem ţivotě. 

Požehnané Velikonoce přeje a vyprošuje váš otec Josef 

P.S.  

Parafráze Žalmu 23 psaná pro dnešní – jinou dobu 

Televize je můj pastýř, nic mi neschází, krmí mě v pohodlném křesle.Vodí mně daleko od víry, duši mi zabijí. 

Vodí mně po pomýlených stezkách, věrný autorům programů. I kdybych měl chodit cestou zodpovědného 

křesťana, nebudu se o to snažit, protože televize je se mnou. 



Její dráty, vypínače a dálkový ovladač - to všechno je mi útěchou. Prostíráš mi stůl různých hloupostí podle 

mých tužeb. Vléváš mi zlé představy do hlavy a moje touhy mi napínáš až po okraj. Lenost mě bude provázet 

po všechny dny mého života. A budu bydlet při televizi mnoho a mnoho dní. 

 

POZVÁNKY 

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

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

Program na měsíc duben 
5. dubna:    Rukodílny – část první – vyšívání pohlednice 

12. dubna:  Rukodílny – část druhá – dohotovení pohlednice 

(změna programu vyhrazena) 

19. dubna:  Cvičte si svůj mozek – luštění   

kříţovky, osmisměrky 

26. dubna: Promítání - BrainStorm 
 

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

Zveme vás na postní rozjímání při jednom z nejkrásnějších hudebních obrazů utrpení Boţí Matky 

Givanni Battista Pergolesi - Stabat Mater 
 KDY:  v neděli 2. dubna v 15 hodin 

KDE:  v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici 

HRAJE: smyčcový  kvintet olomouckých filharmoniků pod vedením Lenky 

Černínové 

ZPÍVÁ: Ivana Mikesková (profesorka JAMU a olomoucké konzervatoře), Jana 

Synková, Juliana Synková, Anna Marie Líňová, Markéta Líňová, 

Benedikta Klára Juráňová, Ivana Juráňová 
 

Po skončení koncertu následuje pobožnost křížové cesty. 

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

Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně 
"Veliké věci mi učinil ten, který je mocný." (Lk 1,49)   

KDY:    v sobotu 1. dubna 2017 

ORGANIZÁTOR: ADCM Olomouc, ADCŢM Přístav a T. S. Archa 

CENA: 50 Kč - účastnický poplatek bude vybírán při registraci po příjezdu. Na tuto akci se 

nepřihlašuje. 

PRO KOHO: Pro všechny mladé lidi, kteří chtějí strávit den plný sdílený s ostatními vrstevníky a 

především s naším Pánem. Doporučená věková hranice tohoto setkání je 14 – 30 let. 

Jaký je harmonogram setkání? 
Program oficiálně začíná v 9.30 v tělocvičně Střední průmyslové školy. Můţete se těšit na speciální 

představování děkanátů, svou činnost představí také ADCM v Olomouci, ADCŢM Přístav a Archa. Nebude 

chybět svědectví a především katecheze otce arcibiskupa Jana. Celý dopolední program zakončíme slavnostní 

mší svatou v 11.15.  

V odpoledním bloku se společně vydáme ve 14.00 na Cestu víry centrem Zlína na náměstí Mírů, kde bude 

pokračovat odpolední program v 15.00 muzikálem: „Až na smrt“ v provedení společenství TakK. 

Předpokládaný konec (16.20)  je posunut o necelou hodinu, neţ je uvedeno na plakátku, kvůli problémům se 

zvučením na náměstí začne muzikál o půl hodiny později, prosím, počítejte s tím) 

Návštěvou nás poctí jak uţ zmiňovaný otec arcibiskup Jan, tak generální vikář Mons. Josef Nuzík.  

Hudebně bude celé setkání doprovázet (tak jako v Prostějově) ArciSchola (mladí hudebníci a zpěváci z celé 

arcidiecéze + hosté pod vedením Janey Štolfové). 

Organizační pokyny 
Karimatky na sezení s sebou!!! Letošní rok měníme strategii občerstvení! Máte jedinečnou moţnost si v rámci 

Arcidiecézního setkání mládeţe ve Zlíně ZÁVAZNĚ objednat bagetu, kterou si za pouhých 20 Kč vč. DPH 

budete moci vyzvednout v našem speciálním stánku. Reagujeme tak na malou pravděpodobnost toho, ţe na 

setkání jsme schopni přizvat "stánkaře" s občerstvením (nevýhodný business) a chybějící obchody kolem 

místa setkání. K prodeji bude jeden druh baget: šunka + sýr. OBJEDNÁVKY UZAVÍRÁME DO PONDĚLÍ 

27. března 2017 16:00 hod. na stránkách http://mladez.ado.cz/ záloţka „akce“. Na místě nebude moţnost 

koupit si bagetu bez této objednávky!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=EMiKFXB2dec
http://mladez.ado.cz/


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

KŘÍŽOVÁ CESTA NA VELKÝ PÁTEK 14.4.2017 
1. zast. Farní kostel Velká Bystřice 8.30 hod.   8. a 9. zast. DPS u sv. Anny Velká Bystřice 12.00 hod. 

2. a 3. zast. Mariánské Údolí – kaplička 9.30 hod.   10. a 11. zast. Bystrovany - kaplička 12.55 hod. 

4. a 5. zast. Mrsklesy – kaplička 10.10 hod.   12. a 13. zast. Bukovany - kostelík 13.50 hod. 

6. a 7. zast. Přáslavice – kaplička 11.05 hod.   14. zast. Farní kostel Velká Bystřice 14.45 hod. 

 

"Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení." 
 

Upozornění!! Celá křížová cesta trvá cca 6,5 hod., je dlouhá cca 20 km a není nutné ji jít celou. 

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

MIMO JINÉ 

Pastýřský list - Pozvání na celostátní setkání mládeže v Olomouci 2017 

Drazí bratři a sestry, zvláště vy, mladí chlapci a děvčata! 

Církev můţe obohatit ţivot kaţdého člověka, neboť v ní přebývá a promlouvá sám milující Bůh. Vy mladí jste 

její důleţitou součástí. Vaším prostřednictvím můţe evangelium pronikat tam, kam se jinak dostává jen 

obtíţně. Ne nadarmo Vaši delegáti v minulém měsíci během fóra mládeţe diskutovali na téma evangelizace. 

Zaujalo mě, kolik odvahy a nadšení v sobě nosíte. Zároveň ale vnímáte nejedno nebezpečí, které se snaţí 

uhasit Vaši touhu po Bohu a odvahu otevřeně o něm hovořit.  

Vzpomeňme na slova papeţe Františka, která pronesl na Světovém dnu mládeţe v Krakově, kdyţ prohlásil, ţe 

nemáte být pohovkovou mládeţí. Naopak, vyzýval Vás k odvaze, kdyţ řekl: „Milí mladí, je mnoho lidí, kteří 

Vás nemají rádi a chtějí Vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. Musíme bránit naši svobodu! Bůh 

nás zve, abychom byli politickými aktéry, myslícími lidmi a sociálními hybateli. Podněcuje nás, abychom 

vymýšleli solidárnější ekonomiku. Dnešní svět Vás ţádá, abyste byli protagonisty dějin, abyste bránili svoji 

důstojnost a nenechávali o své budoucnosti rozhodovat druhé. Pán chce, aby se tvoje ruce proměnily ve 

znamení pokoje, společenství a stvoření. Jeţíš tě volá, abys v ţivotě zanechal stopu, která poznamená dějiny.“  

Při různých příleţitostech papeţ František upozorňuje, ţe naše doba je spletitá, protoţe se uchyluje k 

netolerantnímu relativismu všeho a vyuţívá ty nejsofistikovanější způsoby manipulace, včetně těch 

mediálních. Mnozí kapitulovali, pravdu nehledají a spokojují se s konzumní mentalitou. Stávají se 

pohovkovou mládeţí. Ne nadarmo se říká, ţe nejhorší nesvoboda je ta, kdy si zotročený své omezení vůbec 

neuvědomuje. Orientovat se dnes ve světě, nerezignovat na hledání pravdy a udrţet si schopnost kriticky 

myslet, přivádět druhé k setkání s Boţí láskou, to vyţaduje velkou námahu a pořádnou odvahu.  

Jak odpovědět na tak naléhavé výzvy?  Jak se povzbudit na osobní cestě víry?  Jak získat odvahu hovořit 

druhým o evangeliu a Jeţíšově lásce?  

 

Milí mladí, 

scházejte se ve svých společenstvích, společně se modlete, inspirujte svůj ţivot slovy Písma, ale studujte také 

učení církve, přemýšlejte, diskutujte o něm a hledejte  

způsoby, jak ho uskutečňovat v praxi. Vodítkem Vám v tom mohou být materiály, které připravuje Sekce pro 

mládeţ. Například kníţka „Křesťan ve víru světa“ shrnuje učení církve o lidské důstojnosti, rodině, 

společnosti, politice a ekonomii. Uprostřed společenství, ve kterém je přítomen sám Jeţíš, dostanete odvahu k 

hlásání evangelia. Společně najdete i vhodné způsoby.  

Mimořádnou příleţitostí k vzájemnému povzbuzení je blíţící se Celostátní setkání mládeţe v Olomouci, které 

se ponese v duchu Boţího slova: Nebojte se!  

Přijeďte na setkání a pozvěte mladé ze svého okolí, jak věřící, tak ty, kteří teprve hledají. 

Jeden den našeho setkání chceme proţít i s rodinami. Proto zvu na sobotu 19.srpna i vás tatínky a maminky 

spolu s Vašimi dětmi. Přijeďte mezi mladé, ukaţte jim svou přítomností, ţe je moţné proţívat rodinný ţivot, 

přijímat děti a radovat se ze vzájemné lásky.  
 

Milí bratři a sestry, 

spojme se v modlitbě, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo v Olomouci s osobní láskou Jeţíše a proţilo, ţe 

církev jim má co nabídnout. Kéţ mladí lidé pocítí blízkost Panny Marie, jejíţ slova z Magnificat budou 

provázet následující tři Světové dny mládeţe.  
 

Mladí přátelé,  

těším se na setkání s vámi uţ při Arcidiecézním setkání mládeţe ve Zlíně v sobotu 1. dubna a pak na 

celostátním setkání od 15. do 20. srpna v Olomouci. 

S přáním všeho dobra od Pána každému z Vás ze srdce žehná       arcibiskup Jan 



KALENDÁŘ NA DUBEN 
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) 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - kříţová 

cesta 

Pondělí, 27. března 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 29. března 

09:00 - Velká Bystřice - kaple/mše 

09:30 - Archa klub - setkání na faře 

17:00 - Mrsklesy - mše 

Čtvrtek, 30. března 

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 31. 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, 1. dubna 

08:00 - Velká Bystřice a Hlubočky - 

brigáda před Velikonocemi 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platn. 

Neděle, 2. dubna, V. 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/kostel - Koncert 

duchovní hudby 

16:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - poboţnost 

kříţové cesty 

Pondělí, 3. dubna 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 5. dubna 

09:00 - Velká Bystřice - kaple/mše 

09:30 - Archa klub - setkání na faře 

17:00 - Svésedlice/kaple - mše 

Čtvrtek, 6. dubna 

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 7. dubna 

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

úřední hodiny 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše 

Sobota, 8. dubna 

08:00 - Arcidiecezní setkání mládeţe ve 

Zlíně 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platn. 

Neděle, 9. dubna, Květná neděle 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf) 

15:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření před Velikonocemi (otec 

František Foltýn) 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - poboţnost 

kříţové cesty 

Pondělí, 10. dubna 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 11. dubna 

17:00 - Bukovany - mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Středa, 12. dubna 

09:00 - Velká Bystřice - kaple/mše 

09:30 - Archa klub - setkání na faře 

16:00 - Velká Bystřice/kostel - 

ministrantská schůzka 

Čtvrtek, 13. dubna, Zelený čtvrtek 

17:00 - Hlubočky - večerní mše (zástup - 

otcové SJ) 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

17:30 - Velká Bystřice - večerní mše 

Pátek, 14. dubna, Velký pátek 

08:00 - Kříţová cesta po kapličkách 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - obřady Velkého pátku 

(zástup otcové S J) 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

17:30 - Velká Bystřice - obřady Velkého 

pátku 

Sobota, 15. dubna, Bílá sobota 

08:00 - Velká Bystřice - kostel bude 

otevřený k bdění u Boţího hrobu 

19:00 - Velká Bystřice - mše z Vigilie 

Slavnosti Vzkříšení Páně 

21:00 - Hlubočky - mše z Vigilie 

Slavnosti Vzkříšení Páně (zástup otcové 

SJ) 

Neděle, 16. dubna, Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše (zástup otcové 

SJ) 

11:00 - Bukovany - mše  

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf) 

Pondělí, 17. dubna, Velikonoční pondělí 

08:00 - Velká Bystřice - mše 

09:30 - Hlubočky - mše 

11:00 - Přáslavice - mše 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 19. dubna 

09:00 - Velká Bystřice - kaple/mše 

09:30 - Archa klub - setkání na faře 

17:00 - Mrsklesy - mše 

Čtvrtek, 20. dubna 

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 21. dubna 

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

úřední hodiny16:30 

 Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše 

Sobota, 22. dubna 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platn. 

Neděle, 23. dubna, II. 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) 

15:00 - Bukovany - poboţnost k Boţímu 

milosrdenství 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 

Svátostí  

17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

Pondělí, 24. dubna 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 25. dubna, Svátek sv. Marka, 

evangelisty 

Středa, 26. dubna 

09:00 - Velká Bystřice - kaple/mše 

09:30 - Archa klub - setkání na faře 

17:00 - Svésedlice - mše 

Čtvrtek, 27. dubna 

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 28. dubna 

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

úřední hodiny 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše 

Sobota, 29. dubna, Svátek sv. Kateřiny 

Sienské, panny a učitelky církve, 

patronky Evropy 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platn. 

Neděle, 30. dubna, III. neděle 

velikonoční 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše (zástup) 

09:30 - Hlubočky - mše (zástup) 

11:00 - Bukovany - mše (zástup) 

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf) 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 

Svátostí  

17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz 
Vychází 26.3. 2017, uzávěrka dalšího čísla  23.4. 2017. Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na denicekvb@seznam.cz. Farní 

webové stránky www.farnost-vbystrice.cz, příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na farnostvbystrice@centrum.cz. Redakční rada: Eva 
Krätschmerová, Miloslav Krätschmer , P. Josef Opluštil; Jazyková korektura: Vojtěch Lakomý.  Vydává Římskokatolická Farnost Velká Bystřice pro vnitřní potřebu 

farnosti. Cena: dle zváţení 
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