
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky    Ročník 18 Číslo 6  Rok 2017 

 
 

 

ÚVODNÍK 
Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i 

země, všeho viditelného i neviditelného.  
 

Věřím v jednoho Pána Jeţíše Krista, jednorozeného Syna Boţího, 

který se zrodil z Otce přede všemi věky. 
 

Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha, zrozený, 

nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhoţ všechno je 

stvořeno.  
 

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. 
 

Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. 
 

Byl za nás ukřiţován, za dnů Pontia Piláta, byl umučen a pohřben 

a třetího dne vstal z mrtvých podle Písma, vstoupil do nebe, sedí 

po pravici Otce.  
 

A znovu přijde, ve slávě, soudit ţivé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce ţivota, který z 

Otce i Syna vychází.  
 

S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.  
 

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou (katolickou), apoštolskou Církev.  
 
 

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a ţivot budoucího věku. Amen. 

 

Milí čtenáři a čtenářky našeho farního časopisu,  

posílám vám pozdrav z dnešní oslavy Slavnosti Nanebevstoupení Páně a pokus o povzbuzení do 

nadcházejících okamţiků „maturity naší víry“. Na straně první nám liturgie tohoto dne oţivuje historický 

okamţik, kdy naše víra měla naposledy oporu ve smyslech - „Jeţíš se ztratil jejich očím.“ Na straně druhé 

nastávající absence čehokoliv pozemského nás osvobozuje od různých tzv. antropomorfismů – t j. lidských 

představ, které byly, jsou a budou největší překáţkou pro působení Ducha svatého. I nám dnes a tady můţe 

podobně v uších i hlavě znít ono andělské upozornění: „Lidé z Velké Bystřice, Bukovan, Bystrovan, Přáslavic, 

Mrskles, Svésedlic, Hluboček a Posluchova, proč tak stojíte a hledíte k nebi?! 
 

Největší křesťanská tajemství (nadcházejícího šestého kalendářního měsíce) se tímto velikým Svátkem teprve 

pootevírají, ale bez Ducha Kristova to zůstanou jen strohé, těţko srozumitelné a neinspirativní definice. Navíc 

nám hrozí, ţe budeme nebe hledat tam někde nahoře (kde dnes místo andělů létají druţice a meziplanetární 

sondy) a doslova i přeneseně - „s hlavou v oblacích budeme ztrácet pevnou půdu pod nohama“. Duch svatý 

nás totiţ naučí, jak s  uţitkem překonat tento nezbytný důsledek toho, ţe Jeţíš se ztratil našim očím. 

Varuji vás spolu s muţi v bělostných šatech, abychom pasivně nečekali naplnění našeho ţivota: Aţ někdy po 

naší smrti!!! A tam někde  - „v nebi“!!! 
 

Vyprošuji vám i sobě, aby nám Duch svatý umoţnil hned teď nyní a právě tady s oběma nohama na zemi 

„Vytřískat ze ţivota  co nejvíce toho nejlepšího“. 

Váš otec Josef 

Zn. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.  Zloděj 

přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Váš Jeţíš  (Viz Jan 10, 

9-10) 
 



„Jedním z křesťanských symbolů naděje, který mám ve velké oblibě, je nikoli náhodou kotva. Vyjadřuje, ţe 

naše naděje není neurčitá a netřeba ji zaměňovat za vrtkavý pocit někoho, kdo chce ţádostivě vylepšovat věci 

tohoto světa silou vlastní vůle. Křesťanská naděje má totiţ svůj kořen nikoli v přitaţlivosti toho, co bude, 

nýbrţ v jistotě toho, co nám přislíbil a uskutečnil Bůh v Jeţíši Kristu. Jestliţe nás ujišťuje, ţe nás nikdy 

neopustí, jestliţe kaţdé povolání začíná pokynem „následuj mne“ a ujištěním, ţe zůstane vţdycky s námi, čeho 

se tedy obávat? S tímto příslibem mohou jít křesťané kamkoli. Také na cestách raněným světem, kde se nic 

nedaří, nadále doufáme, jak říká Ţalm: »I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vţdyť ty jsi se mnou« 

(Ţl 23,4). Právě tam, kde se šíří temnota, je třeba nést rozţaté světlo. Vraťme se ke kotvě. Naše víra je kotva v 

nebi. Náš ţivot je zakotven v nebi. Co máme dělat? Drţet se provazu, je stále tam. Jdeme vpřed, protoţe máme 

jistotu, ţe náš ţivot kotví v nebi, u onoho břehu, kde spočineme. 

Jistě, pokud bychom důvěřovali pouze svým vlastním silám, budeme mít důvod cítit se zklamáni a zdeptáni, 

protoţe svět nezřídka vzdoruje zákonům lásky. Častokrát má raději zákony sobectví. Jestliţe v nás však přeţije 

jistota, ţe nás Bůh neopouští a něţně miluje nás i tento svět, pak se perspektiva ihned mění. Homo viator spe 

erectus – Naděje napřimuje poutníka, říkávali předkové. Jeţíšův příslib »Já jsem s vámi« nás cestou drţí na 

nohou, vzpřímené, s nadějí a v důvěře, ţe dobrý Bůh jiţ pracuje na uskutečnění toho, co se jeví lidsky jako 

nemoţné, protoţe kotva tkví v nebeském břehu. 

Svatý věřící Boţí lid je lidem, který je na nohou – homo viator – a kráčí zpříma – erectus – v naději. Ať uţ jde 

kamkoli, ví, ţe Boţí láska jej předchází, ţádná část světa neunikne vítězství Vzkříšeného Krista. »Co je tím 

vítězství Vzkříšeného Krista?«  - Vítězství lásky.“ 

 

(Milovaní!) Bůh našeho Pána Jeţíše Krista, Otec slávy, ať vám udělí dar moudře věci chápat a jejich smysl 

odhalovat, (takţe budete moci mít) o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je 

naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy (skrývá) křesťanům jeho dědictví a (jak se ukazuje) na nás, na 

věřících, jeho nesmírně velká moc působením jeho všemohoucnosti. Ta se uţ projevila, kdyţ Krista vzkřísil z 

mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi: vysoko nad všechny kníţata, mocnosti, síly, panstva - a jak jen se 

ještě jmenují všechny hodnosti a to nejen v tomto věku, ale i v budoucím. Ano, všechno podřídil pod jeho 

nohy. A jeho dal jako svrchovanou hlavu církvi: ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno 

ovládá. Ef 1,17-23 

 

KALENDÁŘ ČERVEN 
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 poboţnost 

Úterý, 30. května, Památka sv. Zdislavy  

16:30 - Bukovany májová poboţnost 

Středa, 31. května, Svátek Navštívení 

Panny Marie 

17:00 - Svésedlice - mše 

Čtvrtek, 1. června, Památka sv. Justina, 

mučedníka 

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 2. června 

10:00 – 13.00 -  Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše 

18:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace a 

svátost smíření 

Sobota, 3. června, Památka sv. Karla 

Lwangy a druhů, mučedníků 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 4. června, Slavnost Seslání 

Ducha svatého 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše (otec Miroslav 

Herold S.J.) 

10:00 - Olomouc (katedrála) pontifikální 

mše a udílení svátosti biřmování 

11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf) 

11:00 - Bystrovany - mše 

14:00 - Hlubočky/kostel - přednáška o 

svatém Janu Nepomuckém (otec Miroslav 

Herold S.J.) 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 

Svátostí  

17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

Pondělí, 5. června, Památka sv. Bonifáce, 

biskupa a mučedníka 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 7. června 

17:00 - Mrsklesy/kaple - mše 

Čtvrtek, 8. června - Svátek Jeţíše Krista, 

nejvyššího a věčného kněze 

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 9. června 

10:00 – 13.00 -  Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše 

19:00 - Velká Bystřice/kostel - Noc 

kostelů 

Sobota, 10. června 

11:00 - Hlubočky/kostel - křestní obřad 

(Amálie Navrátilová) 

15:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření pro děti 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 11. června, Slavnost Nejsvětější 

Trojice 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše otec Petr 

Šimara 

09:30 - Hlubočky - mše Petr Šimara 

11:00 - Bukovany - mše Petr Šimara 

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf) 

11:00 - Posluchov poutní mše svatá  

16:00 – VAD v orlovně – divadelní 

pohádka „O třech doktorech“ 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 

Svátostí  

17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 



Pondělí, 12. června 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 13. června, Památka sv. Antonína z 

Padovy 

17:00 - Bukovany - mše 

Středa, 14. června 

07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní tichá 

mše 

08:00 - Archa klub - setkání na faře 

17:00 - Svésedlice - mše 

Čtvrtek, 15. června, Slavnost Těla a Krve 

Páně 

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Hlubočky mše 

Pátek, 16. června 

10:00 – 13.00 -  Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny 

18:00 - Velká Bystřice - mše 

Sobota, 17. června 

08:30 - Velká Bystřice/kostel - nácvik na 

slavnost prvního svatého přijímání 

10:00 - Velká Bystřice/kostel - brigáda na 

slavnost prvního svatého přijímání 

15:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření pro děti, jejich rodiče, sourozence 

a j. 

16:00 - Velká Bystřice/fara - 

kontemplativní setkání  

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

Neděle, 18. června, 11. neděle v 

mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice moţnost tiché 

modlitby a svátost smíření  

09:00 - Velká Bystřice - mše a první svaté 

přijímání 

09:30 - Hlubočky - mše (zástup) 

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf) 

14:00 - Bukovany - Slavnostní mše na 

poděkování za 25 roků kostelíka v 

Bukovanech  

17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 

Svátostí  

17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

Pondělí, 19. června 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 20. června 

18:00 - Velká Bystřice/fara - pastorační 

rada 

Středa, 21. června, Památka sv. Aloise 

Gonzagy 

17:00 - Mrsklesy/kaple - mše 

Čtvrtek, 22. června 

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 23. června, Slavnost Nejsvětějšího 

Srdce Jeţíšova 

10:00 – 13.00 -  Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše 

Sobota, 24. června, Slavnost narození sv. 

Jana Křtitele 

08:00 - Velká Bystřice/kostel - adorační 

den farnosti 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 25. června, 12. neděle v 

mezidobí 

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 

Pondělí, 26. června 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

16:00 - Velká Bystřice/kostel - mše s 

dětmi 

17:00 - Velká Bystřice/farní zahrada - 

rozloučení se školním rokem 

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

 

DALŠÍ OZNAMY 

První svaté příjímání 

V olomoucké katedrále svatého Václava uţ tuto neděli 28. 5. 2017 mezi dalšími dětmi  

přijme poprvé  Pána Jeţíše v Eucharistii  také dvojice chlapců z naší farnosti. Jsou to 

Albert Maier a Lukáš Kubis z Bukovan. 

V neděli 18. 6. 2017 v 9:00 ve farním kostele Stětí svatého Jana Křtitele během  liturgie 

Slavnosti Těla a Krve Páně (Boţího těla) budeme svědky toho, ţe 5 dětí poprvé 

přistoupí ke stolu Páně. Dovolte mi, abych vás seznámil s jejich jmény:  Tadeáš Horák, 

Magdaléna Ederová a Sára Vaňková z Olomouce a Amálie Křepelková a Matoušek 

Linhart z Velké Bystřice.       

 

Biřmování v katedrále sv. Václava v Olomouci 

O slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 4. června 2017 v 10:00 hod. bude 

v katedrále svatého Václava v Olomouci otec arcibiskup Jan udělovat svátost 

biřmování. Také z našich farností přijme tuto svátost 7 našich bratří a sester, kteří po 

této svátosti touţí. Zde jsou jejich jména: Jana Chudíková, manţelé Pavel a Šárka 

Kučerovi, Barbora Poláková, Miroslava Navrátilová, Ondřej Navrátil, Lenka 

Nováková.“ Prosíme o vaše duchovní doprovázení a jejich jménem zveme na tuto 

slavnost. 

 

POZVÁNKY 

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

Archa klub 
KDE:  společenská místnost na místní faře   KDY:  vţdy ve středu v 8.00  
 

Program na měsíc červen POZOR! 

14. června: Promítání 

28. června: Závěrečné posezení 

31. května, 7. a 21. června: NEBUDE 

(změna programu vyhrazena) 

http://www.farnost-vbystrice.cz/


Jménem společenství věřících, kteří se setkávají 
 

v KOSTELÍKU SVATÉHO ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO 

V BUKOVANECH 
 

vás zveme na: 
 

OSLAVU STŘÍBRNÉHO JUBILEA 25 

ROKŮ OD SLAVNOSTNÍHO POSVĚCENÍ 

NAŠEHO DOMU BOŢÍHO. 
 

Slavnost se koná v neděli 18. Června 2017 a bohosluţba začíná ve 14:00 hod. Po mši svaté  bude 

následovat doprovodný program, který připravil otec Petr z Mohelnice se svými přáteli.   
 

Opravdový ţivot v Bohu – pozvánka na přednášku 

Bratři a sestry. 

V neděli 18. června si slavnostní mší svatou připomínáte 25. výročí posvěcení kostela sv. Antonína 

v Bukovanech. Rád bych vás tímto po skončení liturgie pozval na přednášku o paní Vassule Ryden a 

Boţských poselstvích „Opravdový ţivot v Bohu“, jak je nazval sám Jeţíš. Vassula Ryden je Řekyně, ovšem 

narozená v Egyptě, konfesně patří do řecké pravoslavné církve. V roce 1985 se jí zjevil Bůh a je to On, kdo ji 

inspiruje, diktuje a zjevuje jí Svá slova Moudrosti, aby je předávala Jeho lidu, aby tak poznal Jeho vůli. Její 

charisma odpovídá daru proroctví, jak je zmiňován u sv. Pavla ( 1Kor 14,3 ). Je to schopnost tlumočit Boţí vůli 

v přítomnosti i do budoucnosti a to pro spásu světa „Poselství“ obdrţela od církevní autority „nihil obstat“. 

Vassula Ryden v současnosti cestuje po celém světě, dvakrát navštívila i naši zemi. Podle Boţí vůle přináší 

výzvu k obrácení a smíření s Bohem a k jednotě mezi křesťany a všemi lidmi. Oznamuje, ţe podle Kristovy 

vůle, je prvním krokem k jednotě Církve sjednocení data slavení Velikonoc. Plodem Opravdového ţivota 

v Bohu jsou četná obrácení, návraty do Církve, pomoc potřebným. V Poselstvích publikovaných pod názvem 

„Ódy Nejsvětější Trojice“ sama Nejsv. Trojice shrnuje smysl těchto Boţských Poselství: znovuobjevit 

zjevenou Pravdu a vstoupit do duchovního sňatku s Bohem, na svatební hostinu z Knihy Zjevení ( Zj 21 ). 

V této jednotě člověka s Bohem se uskuteční, ţe Boţí vůle na zemi bude jako v Nebi, neboť objevíme 

opravdový Ţivot, ţivot v Bohu a s Bohem. 

Bratři a sestry, prosím, přijměte pozvání na tuto prezentaci a také na setkání s těmi, kteří mohou vydat osobní 

svědectví o tom, jak Bůh skrze Poselství uzdravil a proměnil jejich ţivoty. Za Asociaci Opravdový ţivot 

v Bohu v ČR              P. Petr Šimara, farář v Mohelnici 

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

Zveme vás na: 
 

NOC KOSTELŮ 
 

KDY a KDE:  v pátek 9. června po mši svaté ve farním kostele ve Velké Bystřici 

PROGRAM: 18:45 Tak zní naše varhany - Jan Juráň představí v krátkých improvizacích zvuk 

varhan od těch nejjemnějších tónů po bouřlivé hřmění pléna. 

19:00 Krásná literatura pro malé i velké - Terezka Šustková bude předčítat z těch 

kníţek pro děti, které mají nejraději dospělí. Krátkými kytarovými vstupy podbarví 

Anna Vondrů. 

20:00 Do věţe i na půdu, za zvony a netopýry - Zdenek Lakomý nás provede různými 

zákoutími a podá zasvěcený výklad o historii kostela. 

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

OREL VELKÁ BYSTŘICE  VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO 

zve malé i velké na pohádku Vladislava Kracíka 

POHÁDKA O TŘECH DOKTORECH 
KDY:  v neděli 11. června v 16 hod.  
KDE:  v orlovně ve Velké Bystřici 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!! 
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