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ÚVODNÍK
Moji milovaní bratři a sestry v Kristu,
namísto pozdravu je zde otázka k zamyšlení. Prosím, poraďte mi. Copak si přát k Velikonocům? Jaký text
přání poslat těm, které máme rádi? Prosím jen, aby to nebyla nějaká příšerná fráze, jako například
„šťastné a veselé Velikonoce!?“ Spíš něco, čím můžeme povzbudit či inspirovat…A prorazit ten krunýř
balastu nalepený na naše největší svátky.
O Vánocích je to snadnější - nadělují se dárky, lidé se setkávají, v rodinách si dělají lidé navzájem radost.
Všichni nebo většina z nás máme od malička zažitou zkušenost prožívání nejkrásnějších svátků. Proto
není nouze o krásné a výstižné povzbuzení.
O Velikonocích to nějak drhne…
Navzdory tomu všemu mi dovolte, abych se odvážil vás jednak povzbudit, jednak navnadit.
„Příští rok v Jeruzalémě!“ To bylo velikonoční přání našich starších bratři ve víře – židů. Malý národ,
násilně rozptýlený po celém světě, po celá staletí živil naději návratu domů. Síla nepatrného zbytku
Izraele byla v neobyčejné a vytrvalé naději na nalezení cesty do vlasti. Síla plynoucí z vědomí, že ten
kousek země mu dal Hospodin – To je naděje vepsaná mezi řádky novodobých dějin státu Izrael… Zdejší
lidé i jejich země jsou sevření ze všech stran mnohem početnějšími a silnějšími protivníky. V
obdivuhodném přesvědčení, že Bůh je s nimi, obyvatelé této země překonávají nekonečné překážky a
především díky tomu se právě tříbí charakter každého jedince i celého společenství. Doporučuji vidět na
vlastní oči jakou sílu má naděje.
Proč? Protože cítím, že nám to může pomoci znovuobjevit tuto druhou Božskou ctnost také u nás - v naší
Bohem darované vlasti a na našich jedinečných životních stezkách. „Ano, bude líp!“ Ale jak? Nezbývá,
než se doslova vrátit k nevyčerpatelnému pramenu naděje, kterým je Kristův kříž a Jeho prázdný hrob.
„Příští rok v Jeruzalémě!“ – To vám chci vinšovat spolu s našimi staršími bratry ve víře a osobně
každému z vás vyprošuji už nyní a zde růst ve Víře, Naději a Lásce……Nadějné Velikonoce!!!
Váš otec Josef
P.S.
Přeji si příští rok (spolu s vámi) putovat do Svaté země, abych poděkoval za 20 roků v kněžské službě.
Pastýřský list Velikonoce 2018
Drazí bratři a sestry,
Kristus zvítězil! Zvítězil nejen nad smrtí, když třetího dne po svém ukřižování vstal z mrtvých, ukázal se
svým učedníkům a mnoha dalším. On zvítězil nad smrtí proto, že před tím přemohl ďábla a zvítězil nad
hříchem. Jeho vítězné tažení pokračuje ve všech, kteří křtem vstoupili do jeho smrti, byli zbaveni hříchu,
který je příčinou smrti, dostali účast na jeho božském životě. On, vítěz nad hříchem i nad smrtí, už do křtu
přebývá v nás. My jsme sice slabí a podléháme různým pokušením, protože žijeme ve svém těle uprostřed
světa, ale v nás žije Vítěz.
Jestliže jsme se v postní době cvičili v důvěrném vztahu k Bohu a často jsme k němu volali, aby nás
v naší slabosti posilnil, aby v nás a skrze naše srdce, které jsme mu odevzdali, miloval ty, které sami
milovat nedokážeme, aby s námi nesl kříže, které jsou pro nás těžké, pak v době velikonoční jsme
pozváni, abychom měli podíl na Kristově vítězném tažení světem. Začít musíme opět u sebe. Především

nově uvěřme, že Kristus, ten slavný vítěz nad smrtí a přemožitel pekelných mocností, je v nás. Dejme mu
v sobě prostor, dejme mu to místo, které mu patří, aby byl středem naší pozornosti, ne zapomenutý někde
v koutě, na něhož si vzpomeneme jen, když je nám zle. Vychutnávejme si tu čest, které se nám dostalo
jeho přítomností. Nebojme se z toho radovat a nestyďme se o tom mluvit.
Nejsme ještě v nebi a každý si vlečeme své kříže a slabosti, zlozvyky. Přepadají nás různá pokušení, jak
už to k životu patří. Jako velikonoční lidé však na zkoušky a pokušení nemusíme být sami. Vítěz je nejen
s námi, na naší straně, ale přímo v nás. Počítejme s ním. Nechejme ho zvítězit i v nás nade vším, co
spoutává a omezuje. Už opravdu nemusíme být nesvobodnými otroky svých zlozvyků či starých chyb a
špatných vztahů, už nemusíme tak často prohrávat v mravním boji a bát se překážek, které sami neumíme
překonat. Stačí v každé těžké chvíli, kterou neumíme zvládnout dobře sami, říkat: Ježíši, který jsi
absolutním vítězem nad zlem, přemoz toto zlo ve mně.
Apoštolové dostali úkol vydávat svědectví o Zmrtvýchvstalém. Dnes je úkol pro každého z nás. Jestli
Kristus vítězí nad zlem v nás, stáváme se svědky jeho vítězství i pro naše okolí. Jeho vítězná přítomnost
mění i naši tvář, která získává Kristovu podobu, a lidem z našeho okolí umožňuje setkání se
Zmrtvýchvstalým v nás.
Ani z apoštolů se nestali andělé, ale zkušenost osobní proměny učinila jejich svědectví věrohodným. Petr,
který Krista zapřel, nejen zakusil odpuštění, ale přijal dokonce pověření vést společenství církve.
Opakovaná zkušenost odpuštění, Kristovy lásky a jeho vítězství nad naší ubohostí je i dnes pozváním do
společenství církve. Když emauzští učedníci potkali na cestě Krista a poznali ho při lámání chleba,
spěchali do společenství. Každá pravá zkušenost se Zmrtvýchvstalým přivádí do církve a zve k aktivnímu
zapojení do farnosti. Tam nás, stejně jako emauzské učedníky, čeká nové setkání s vítězným Kristem.
Ten, který řekl, že bude uprostřed těch, kteří jsou v jeho jménu, se po vzkříšení opakovaně zjevuje ve
společenství apoštolů. Velikonoční církev je pak společenstvím nejen v rovině lidské, přátelské, ale i
božské, protože je tajemným tělem Kristovým a znamením jeho přítomnosti pro svět.
Setkání se Zmrtvýchvstalým ve společenství přitahovalo věřící v Krista každou neděli. I Vás si dovoluji
pozvat do shromáždění církve nejen kvůli tomu, že jde o naši nedělní povinnost, ale především kvůli
příležitosti setkat se s Kristem a vytvářet spolu s ostatními svaté společenství církve, tajemného Kristova
těla, které je pro okolní svět viditelným znamením Kristovy přítomnosti a živým svědectvím jeho
vítězství, které přináší naději světu. Pokud se bez vážného důvodu nepodílíme na vytváření živého
společenství církve, oslabujeme její přítomnost ve světě. Přitom musíme uznat, že svět má na naše
svědectví právo. Rád bych Vás proto pozval ke mši svaté i v jiné dny, než neděle, abyste pro sebe čerpali
posilu a povzbuzení a zároveň vydávali světu svědectví. Na naší aktivitě bude záležet, jestli současný svět
uvidí živou církev a bude mít možnost setkat se v našem společenství s vítězným Kristem. I to je misie, i
to je velikonoční svědectví o Zmrtvýchvstalém, které jsme posláni vydávat.
Blahopřeji Vám ke vznešenému úkolu vydávat svědectví o přítomnosti vítězného Krista a pověření
přinášet dnešnímu světu skutečnou naději. Děkuji všem, kteří se umějí radovat z přítomnosti
Zmrtvýchvstalého ve svém srdci a nechávají ho v sobě vítězit nad zlem. Všem přeji mnoho radostných
zkušeností z vítězství Krista v nás. Těším se na Vaši spolupráci při vydávání svědectví o
Zmrtvýchvstalém našemu okolí.
Velikonoční radost ať naplní každého z Vás a radost z Hospodina ať je Vaší silou!
K tomu ze srdce žehná
arcibiskup Jan
KALENDÁŘ NA DUBEN
Neděle, 25. března, Květná neděle
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:45 - Hlubočky - mše
11:00 - Bystrovany - mše (zástup)
14:00 - Velká Bystřice/kostel - JAŘENÍ
16:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření (otec František Foltýn)
17:30 - Velká Bystřice/kostel - křížová
cesta
18:00 - Velká Bystřice/farní knihovna otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina
Pondělí, 26. března
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše (otec Bohumír Vitásek)

16:30 - Vyučování náboženství skupiny I -IV
Úterý, 27. března
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Středa, 28. března
14:00 - Návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše v kapli
17:00 - Hlubočky - ministrantská
schůzka a příprava na liturgii
18:00 - Velká Bystřice - ministrantská
schůzka a příprava na liturgii

Čtvrtek, 29. března, Zelený čtvrtek
09:30 - Olomouc/katedrála - mše a
svěcení olejů
16:00 - Hlubočky/kostel - svátost
smíření
17:00 - Hlubočky/ kostel - mše na
památku Večeře Páně ( otec Jan Regner
S. J.)
17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
18:15 - Velká Bystřice - mše na
Památku Poslední Večeře Páně
19:30 - Velká Bystřice/kostel - prostor
pro tichou modlitbu před Nejsvětější
svátostí

Pátek, 30. března, Velký Pátek, den
přísného půstu a půstu újmy
08:30 - Velká Bystřice - Křížová cesta
po našich farnostech
16:00 - Hlubočky/kostel - svátost
smíření
17:00 - Hlubočky - Obřady Velkého
Pátku (otec Jan Regner S. J.)
17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
18:15 - Velká Bystřice - obřady
Velkého Pátku
19:30 - Velká Bystřice/kostel - prostor
pro tichou modlitbu před Nejsvětější
Svátostí
Sobota, 31. března, Bílá sobota
08:00 - Velká Bystřice/kostel - prostor
pro tichou modlitbu před Nejsvětější
svátostí
19:30 - Velká Bystřice - mše z Vigilie
Slavnosti Vzkříšení Páně
21:30 - Hlubočky - mše z Vigilie
Slavnosti Vzkříšení Páně (otec Jan
Regner S. J.)
Neděle, 1. dubna, Hod Boží
Velikonoční - Slavnost Vzkříšení Páně
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše (otec Jan
Regner S. J.)
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (zástup)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - prostor
pro tichou modlitbu
18:00 - Velká Bystřice/farní knihovna otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina
Pondělí, 2. dubna, Velikonoční pondělí
08:00 - Velká Bystřice - mše (otec
Milan Palkovič)
09:30 - Hlubočky - mše (otec Milan
Palkovič)
11:00 - Přáslavice - mše (otec Milan
Palkovič)
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 3. dubna
Vranov u Brna - duchovní cvičení (otec
Josef) - ODJEZD
Čtvrtek, 5. dubna
17:00 - Bukovany - mše (zástup)
Pátek, 6. Dubna
17:00 - Hlubočky - mše (zástup otec
Alfred Volný)
18:15 - Velká Bystřice - mše (zástup
otec Alfred Volný)
Sobota, 7. dubna
Vranov u Brna - duchovní cvičení (otec
Josef) - PŘÍJEZD
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup otec František Foltýn)

Neděle, 8. dubna, II. neděle
velikonoční
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky/Posluchov - mše
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Libor)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - prostor
pro tichou modlitbu
18:00 - Velká Bystřice/farní knihovna otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina
Pondělí, 9. Dubna, Slavnost Zvěstování
Páně
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše (otec Bohumír Vitásek)
16:30 - Vyučování náboženství skupiny I -IV
Středa, 11. dubna
14:00 - Návštěvy nemocných
16:00 - Mrsklesy - mše
Čtvrtek, 12. dubna
08:30 - Velká Bystřice/zimní kaple mše
17:00 - Bukovany - mše
Pátek, 13. dubna
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
17:00 - Hlubočky/Posluchov - mše
18:15 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 14. dubna
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 15. dubna, III. neděle
velikonoční
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše (otec Petr
Dujka)
09:30 - Hlubočky/Posluchov - mše (otec
Petr Dujka)
11:00 - Bukovany - mše (otec Petr
Dujka)
11:00 - Bystrovany - mše (otec Libor)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - prostor
pro tichou modlitbu
18:00 - Velká Bystřice/farní knihovna otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina
Pondělí, 16. dubna
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše (otec Bohumír Vitásek)
16:30 - Vyučování náboženství skupiny I -IV
Středa, 18. dubna
14:00 - Návštěvy nemocných
Čtvrtek, 19. dubna
08:30 - Velká Bystřice/zimní kaple mše
17:00 - Bukovany - mše

Pátek, 20. dubna
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
17:00 - Hlubočky/Posluchov - mše
18:15 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 21. dubna
17:30 Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 22. dubna, IV. neděle
velikonoční
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky/Posluchov - mše
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše mše (otec
Libor)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - prostor
pro tichou modlitbu
18:00 - Velká Bystřice/farní knihovna otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina
Pondělí, 23. dubna, Svátek sv. Vojtěcha
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše (otec Bohumír Vitásek)
16:30 - Vyučování náboženství skupiny I -IV
Středa, 25. dubna, Svátek sv. Marka,
evangelisty
14:00 Návštěvy nemocných
16:00 - Mrsklesy - mše
Čtvrtek, 26. dubna
08:30 - Velká Bystřice/zimní kaple mše
17:00 - Bukovany - mše
Pátek, 27. dubna
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
17:00 - Hlubočky/Posluchov - mše
18:15 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 28. dubna
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 29. dubna, V. neděle
velikonočním, Svátek sv. Kateřiny
Sienské, panny a učitelky církve,
patronky Evropy
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky/Posluchov - mše
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Libor)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - prostor
pro tichou modlitbu
17:00 Velká Bystřice/ fara setkání po
biřmování
18:00 - Velká Bystřice/farní knihovna otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina

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

MIMO JINÉ
Kolik za ně chceš? Kázal jednou jeden pastor
Pastor George Thomas, který v malém městečku v Nové Anglii vedl svůj sbor, přišel jednou o
velikonočním nedělním ránu do kostela a nesl rezavou, zkřivenou starou ptačí klec. Položil ji vedle
kazatelny. Více lidí v údivu pozdvihlo obočí, když začal pastor mluvit. Říkal, jak se včera procházel po
městě a uviděl chlapce, jak nese tuto klec. Byli v ní tři malí ptáčci, třesoucí se chladem a strachem. Pastor
kluka zastavil a zeptal se:
„Co to tam máš, synku?"
„Jen pár starých ptáků," odpověděl.
„Co s nimi chceš dělat?" zeptal se pastor.
„Sebrat je domů a hrát si s nimi," odpověděl. „Budu je dráždit a vytrhávat jim peří, aby se porvali.
Vsadím se, že se dobře pobavím."
„Ale dřív nebo později jich budeš mít dost a přestane tě to bavit. Co uděláš potom?"
„Mám i pár koček," zamyslel se malý chlapec, „rády si na nich pochutnají; dám ty ptáky jim."
Pastor na chvíli ztichl: „Kolik chceš za ty ptáky, synku?"
„Na co by vám byli, pane? Jsou to jen obyčejní ptáci z pole. Ani nezpívají a vůbec nejsou pěkní!"
„Kolik?" znovu se zeptal pastor.
Chlapec si ho přeměřil, jako by byl blázen, a řekl: „Deset dolarů!“ Pastor sáhl do kapsy a vytáhl
desetidolarovku. Dal ji chlapci do ruky a ten zmizel jako blesk. Pastor zvedl klec a donesl na konec aleje,
kde byl strom a malý trávník. Položil ji na zem, otevřel dvířka a klapáním na mřížku klece přesvědčil
ptáčky, aby vyletěli. Pustil je na svobodu. To vysvětlilo přítomnost klece na kazatelně.
Potom pastor začal vyprávět další příběh: Jednoho dne mluvil Ježíš s ďáblem. Satan se právě vrátil z
Rajské zahrady a škodolibě se vychloubal: „Tak, Pane, právě jsem nachytal plný svět lidí. Nastavil jsem
past, starou návnadu. Věděl jsem, že neodolají. Mám je všechny!"
„Co s nimi budeš dělat?" zeptal se Ježíš.
Satan odpověděl: „Chacha, budu si s nimi hrát! Budu je učit, jak se ženit a rozvádět, jak se nenávidět a
škodit si, naučím je pít, kouřit a proklínat. Naučím je, jak vynalézt pušky a bomby a navzájem se zabíjet.
Už se těším na tu zábavu!"
„A co uděláš potom?" zeptal se Ježíš.
„Zabiju je!“ hrdě prohlásil Satan.
„Kolik za ně chceš?" zeptal se Ježíš.
„Snad bys ty lidi nechtěl? Není v nich ani špetka dobra. Když si je vezmeš, budou tě jen nenávidět.
Poplivají tě, budou tě proklínat a zabijí tě!"
„Co za ně chceš?" zeptal se znovu Ježíš. Satan se na něj podíval a zakřenil se: „Každou tvou slzu a
všechnu tvou krev!" A Ježíš řekl: „Máš to mít!" a zaplatil.
Pastor postavil klec na kazatelnu a odešel z kostela.
http://www.christnet.eu/clanky/1908/kolik_za_ne_chces.url
POZVÁNKY
**********************************************************************************

KŘÍŽOVÁ CESTA NA VELKÝ PÁTEK 30.3.2018
1. zast. Farní kostel Velká Bystřice
2. a 3. zast. Mariánské Údolí – kaplička
4. a 5. zast. Mrsklesy – kaplička
6. a 7. zast. Přáslavice – kaplička

8.30 hod.
9.30 hod.
10.10 hod.
11.05 hod.

8. a 9. zast. DPS u sv. Anny Velká Bystřice
10. a 11. zast. Bystrovany - kaplička

12.00 hod.
12.55 hod.

12. a 13. zast. Bukovany - kostelík
14. zast. Farní kostel Velká Bystřice

13.50 hod.
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.
Vychází 25.3.2018, uzávěrka dalšího čísla 25.4. 2018. 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 zvážení

