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ÚVODNÍK
Věřit znamená vyjít ven
Pascha se slavila v domě. Také Ježíš to tak dělal. Avšak po večeři vstal a vyšel ven, překročil hranice zákona,
tím, že překročil hranici potoka Kidronu, hranici Jeruzaléma. Vyšel ven do noci. Nebál se chaosu,
neschovával se a neskrýval se před ním, ale vstoupil až na jeho nejhlubší
dno, až do říše smrti. Vyšel ven – tím se chce říci: Protože zeď církve je
víra a láska Ježíše Krista, není církev nějakým bunkrem nebo uzavřenou
pevností, nýbrž otevřeným městem. Věřit vždy také znamená s Ježíšem
Kristem vyjít ven, nebát se chaosu, neboť on je ten silnější. On vyšel ven
a my ho následujeme, pokud děláme totéž. Věřit znamená vyjít zpoza
zdí a budovat uprostřed světa chaosu v síle Ježíše Krista prostor víry a
prostor lásky. Pán vyšel ven – to je znamení jeho síly. Sestoupil do noci
Getseman, do noci kříže a hrobu. Postavil se silnému – smrti jako ten
silnější. Láska Boží – jeho síla – je silnější než mocnosti zkázy. Tak
právě v tomto vyjití ven, v cestě pašijí, kterou Ježíš překračuje hranice
ochranných zdí města, tkví gesto jeho vítězství; již v tajemství Getseman
se skrývá mysterium velikonoční radosti. Ježíš je „ten silnější“. Není už
žádné moci, která by mu mohla vzdorovat, žádného místa, kde by nebyl.
Volá nás, abychom se s ním odvážili na tuto cestu; neboť tam, kde je
víra a láska, tam je on, tam je moc míru, jež překonává nicotu a smrt.
Vstupovat do Jeţíšovy osamělosti
Na konci liturgie Zeleného čtvrtku budeme napodobovat Ježíšovu cestu. Vyneseme nejsvětější svátost z dómu
do kaple jeho osamělosti a jeho smrtelné úzkosti. Půjdeme za ním v hodině jeho opuštěnosti, aby přestala být
opuštěností. Tato cesta Zeleného čtvrtku nesmí zůstat pouze liturgickým gestem. Musí pro nás být
příkazem, vţdy znovu vstupovat do Jeţíšovy osamělosti, stále znovu jej, zapomenutého, vysmívaného,
hledat tam, kde je osamělý; stát při něm tam, kde ho lidé nechtějí znát. Chceme Pána prosit, aby nechal
vzejít světlo do všech nocí tohoto světa; aby je ukázal v hodinách osamělosti a temnoty také nám. Chceme ho
prosit, aby byl s námi uprostřed noci tohoto světa a aby skrze nás dal vzejít novému městu, prostoru jeho
míru, novému stvoření.
Se svolením zpracováno podle knihy:Joseph Ratzinger, Hledět na probodeného,
Milí čtenáři a čtenářky našeho farního časopisu,
zdravím vás a rovnou se vás ptám: „Skončily Velikonoce pondělním mrskutem?!“ Jen pro informaci neskončily, naopak teprve začaly!!! Výše uvedeným ohlédnutím vás chci inspirovat k tomu, abychom si nyní
osahali Kristův kříž a tím vstoupili do tajemství Ježíšovy smrti a Zmrtvýchvstání. Nadcházející doba do
Slavnosti Seslání Ducha svatého je naší možností spolu s apoštolem Tomášem si znovu sáhnout na Jeho
rány… Přeji a vyprošuji každému z vás: „Ať Ježíš je váš Pán a Bůh!!!“
Váš otec Josef

MIMO JINÉ
Pasáčci z Fatimy budou svatořečení 13. května
Pasáčci Francisco a Jacinta Martovi, kterým se v roce 1917 zjevila Panna Maria ve Fatimě, budou svatořečeni
13. května. Liturgii bude slavit na portugalském poutním místě papež František.
Datum svatořečení oznámil latinsky papež František během konzistoře pro kanonizace některých
blahoslavených. Kanonizace tedy proběhne během cesty papeže do Fatimy u příležitosti 100. výročí zdejších
mariánských zjevení. Na sobotu 13. května je plánovaná
mše svatá na náměstí před bazilikou, při níž by měla
kanonizace proběhnout.
Francisco Marto se narodil roku 1908, jeho mladší sestra
Jacinta o v roce 1910. Oba se velmi brzy stali pastýři
rodinného stáda dobytka, doprovázeli přitom starší
sestřenici Lucii. Třem dětem se nejprve několikrát zjevil
anděl, který je vyzval k úctě k Bohu. 13. května 1917 se
setkali v Cova da Iria s Pannou Marií. Ta je vybídla, aby se
na téže místo vraceli 13. dne každého měsíce.
Během šesti setkání ukázala Panna Maria dětem naději,
kterou Bůh dává světu zmítanému utrpením a zlem. Vyzvala ke každodenní modlitbě růžence, k pokání a
obětování se za obrácení hříšníků a k zasvěcení svých srdcí a světa Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
Z fatimských zjevené pochází také modlitba, která se stala součástí růžence: „Pane Ježíši, odpusť nám naše
hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství
nejvíce potřebují.“ Poslední zjevení bylo doprovázeno tzv. slunečním zázrakem, který vidělo mnoho svědků.
Francisco následně vyhledával samotu v horách, kde se často modlil růženec. Jacinta se obětovala a modlila
za obrácení hříšníků a za mír na světě a za papeže. Oba sourozenci zemřeli na epidemii španělské chřipky
v letech 1918 a 1920. Děti blahořečil papež Jan Pavel II. ve Fatimě v roce 2000. Starší sestra dětí Lucia Santos
vstoupila později do kláštera, kde žila až do roku 2005.
Svatořečení se ve Fatimě zúčastní také čeští a moravští poutníci spolu s českobudějovickým biskupem
Vlastimilem Kročilem. Událost bude na místě sledovat TV Noe.
Ve Fatimě proběhne ve dnech 11. – 14. září 2017 česká národní pouť.
Zdroj: cirkev.cz
KALENDÁŘ KVĚTEN
Neděle, 30. dubna, 3. neděle velikonoční
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše (výměna s otcem
Františkem Foltýnem)
09:30 - Hlubočky - mše + udílení svátosti křtu (zástup .výměna s otcem Františkem Foltýnem))
11:00 - Bukovany - mše (zástup - výměna s otcem
Františkem Foltýnem)
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
15:00 - Kocourovec/kaple - mše
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel otevřený k tiché
modlitbě před Nejsvětější Svátostí
17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost smíření
18:00 - Velká Bystřice/ zimní kaple - májová pobožnost
Pondělí, 1. května
13:00 - Velká Bystřice/kostel - mše
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 2. května, Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele
církve
16:30 - Bukovany májová pobožnost
17:30 - Velká Bystřice/fara - připrava prvokomunikantů

Středa, 3. května, Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní tichá mše
08:00 - Archa klub - setkání na faře
17:00 - Svésedlice/kaple - mše
Čtvrtek, 4. května
07:00 - Svatý Kopeček/basilika - mše pro poutníky
11:30 - návštěvy nemocných
17:00 - Bukovany mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 5. května
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 6. května, Památka sv. Jana Sarkandera, kněze a
učitele církve
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností

Neděle, 7. května, 4. neděle velikonoční
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf)
11:00 - Bystrovany - mše
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel otevřený k tiché
modlitbě před Nejsvětější Svátostí
17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost smíření
18:00 - Velká Bystřice/ zimní kaple - májová pobožnost
Pondělí, 8. května
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 9. května
16:30 - Bukovany májová pobožnost
17:30 - Velká Bystřice/fara - připrava prvokomunikantů
Středa, 10. května
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní tichá mše
08:00 - Archa klub - setkání na faře
17:00 - Mrsklesy - mše
Čtvrtek, 11. května
11:30 - návštěvy nemocných
17:00 - Bukovany mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 12. května
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 13. května, Sobota po 4. neděli velikonoční/
Památka Zjevení P.M. ve Fatimě (1917)
11:00 - Kněžice/kostel - svatební mše Vítek Badín a
Ludmila Kalčíková
12:00 - Velká Bystřice/kostel - křestní obřad Zuzana
Habáňová (zastupuje otec Libor)
16:00 - Velká Bystřice/fara - kontemplativní setkání
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 14. května, 5. neděle velikonoční
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše v rámci "Slavnosti kroje"
(otec Milan Palkovič)
09:30 - Hlubočky - mše (otec Milan Palkovič)
11:00 - Bukovany - mše (otec Milan Palkovič)
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 (otec
Milan Palkovič)
18:00 - Velká Bystřice/ zimní kaple - májová pobožnost
(otec Milan Palkovič)
Pondělí, 15. května
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 16. května, Svátek sv. Jana Nepomuckého
16:30 - Bukovany májová pobožnost
Středa, 17. května
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní tichá mše
08:00 - Archa klub - setkání na faře
17:00 - Svésedlice/kaple - mše

Čtvrtek, 18. května
11:30 - návštěvy nemocných
17:00 - Bukovany mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 19. května
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 20. května, Památka sv. Klementa Marie
Hoffbauera
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 21. května, 6. 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
17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost smíření
18:00 - Velká Bystřice/ zimní kaple - májová pobožnost
Pondělí, 22. května
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 23. května
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Hlubočky/kostel - generálka před svatbou Michal
a Lenka
Středa, 24. května, Středa po 6. neděli velikonoční
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní tichá mše
08:00 - Archa klub - setkání na faře
10:00 - Návštěvy nemocných
Čtvrtek, 25. května, Slavnost Nanebevstoupení Páně
18:00 - Velká Bystřice mše za Slavnosti
Nanebevstoupení Páně (zástup)
Pátek, 26. května, Památka sv. Filipa Neriho, kněze
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše (zástup)
18:00 - Velká Bystřice - mše (zástup)
Sobota, 27. května
11:00 - Hlubočky/kostel - svatební obřad Michal a Lenka
16:00 - Velká Bystřice/kostel - Festival duchovní hudby
P. Josefa Olejníka
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
17:30 - Velká Bystřice/kostel - mše v rámci festivalu
P.J.O. (slouží otec Jakub Vavrečka)
Neděle, 28. května, 7. 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
17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost smíření
18:00 - Velká Bystřice/ zimní kaple - májová pobožnost

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

POZVÁNKY
*************************************************************************************

Archa klub
KDE: společenská místnost na místní faře

Program na měsíc květen
3. května: Pojďme si spolu číst!
10. května: Dopoledne se společenskými hrami
17. května: Rukodílny

KDY: vždy ve středu v 8.00 (POZOR ZMĚNA)
24. května: Promítání - Fany
31. května: Cvičte si svůj mozek –
procvičování paměti hrou
(změna programu vyhrazena)

****************************************************************************************
Druhou květnovou neděli opět oslavíme krásu lidových krojů. Letos uvidíte, jak se hanácké kroje liší oblast
od oblasti.

SLAVNOST KROJE
14. května 2017
ve Velké Bystřici
8.00 – mše svatá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici | O. Milan Palkovič
8.00 – 12.00 - Bystřické selské trhy
10.00 – vystoupení folklorních souborů a muzik | Zámecké náměstí
11.00 – přednáška, ukázky, beseda, krojová poradna | KD Nadační
****************************************************************************************
KDY:
KDE:
PROGRAM:

FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
,,Chvalte Hospodina“

hudební poselství P. J. Olejníka

KDY:
v sobotu 27.5.2017
KDE:
v kostele Stětí Sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
PROGRAM:
16.00
Festivalová vystoupení – varhanní koncert
17.30
Slavnostní mše
Sestry a bratři,
naše farnost dostala velkou milost tím, že v ní mohly působit tak velké osobnosti, jako Mag.Josef Olejník či
Dr. Antonín Huvar. V sobotu 27.5. si připomeneme „Otce Olejníka“ Festivalem duchovní hudby. Mnozí
tvrdí, že na něj vzpomínáme vlastně pořád, protože jeho zpěvy se používají při každé mši sv., ale právě proto,
že svým dílem pro nás tolik udělal, si zaslouží, abychom mu vzdali úctu! A nejlépe tím, co měl nejraději –
tedy krásným zpěvem a hudbou. Za svého působení ve V. Bystřici nevynechal jedinou zkoušku sboru /jedině
nemoc ho někdy přinutila/, každý svátek, ať v neděli či ve všední den, ochotně přijel a hrál na varhany. Farníci
v Hlubočkách určitě velmi rádi vzpomínají i na jeho působení v duchovní službě. Každý, kdo třeba krátce
prošel chrámovým sborem, si odnesl veliký zážitek ze setkání s tímto vzácným člověkem, protože ani běžná
pravidelná zkouška nebyla jen zpěvem, ale i duchovním povzbuzením. Navštěvoval naše rodiny, učil děti,
prožíval s námi naše radosti i bolesti… Mohla bych psát dlouho - měli jsme ho rádi! Úctu a poděkování mu
tedy chceme projevit bohoslužbou „v krásném hudebním provedení“! Jak sám říkal: „Každá mše sv. má být
krásná, protože Bůh nám dává také to nejlepší – sám sebe!“ V letošním roce chceme hlavně připomenout, že
P.J.Olejník byl vynikajícím varhaníkem. Od 16 hodin tedy rozezní varhany několik umělců, ovládajících
tento královský nástroj. Mše sv. začne pak v 17.30 hod., kterou zpěvem doprovodí „jeho sbor“, tedy
Chrámový sbor V. Bystřice. Přijďte, prosím, všichni, kdo na „Otce“ rádi vzpomínáte.
Marie Plesková
****************************************************************************************

SVATODUŠNÍ SMAŢENÍ VAJEC
KDY:
KDE:
S SEBOU:
AKCI ZAPOČNE:

v neděli 4. června 2017 od 14.00
prostory u kostela v Hlubočkách
vajíčka, chléb, něco dobrého k zapití či zakousnutí
přednáška P. Miroslava Herolda o sv. Janu Nepomuckém
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