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ÚVODNÍK
Informace ohledně organizace výuky náboženství ve školním roce 2017/2018
Vážení rodiče, moje poselství k novému školnímu roku je motivováno
potřebou, aby se nám všem co nejdříve podařilo překonat obtíže spojené se
vstupem do nového školního roku. Po zasloužené dvouměsíční školní
prázdninové přestávce začíná pomyslná hodina pravdy. V následujícím
měsíci se bude upřesňovat rozvrh vyučování a také různých mimoškolních
aktivit. Určitě je dobré, že jako rodiče máte právo tyto věci ovlivnit. Ve
vašich rukou spočívá také odpovědnost za různé preference. Proto za těchto
okolností nemohu nepřipomenout váš slib při křtu, kdy jste slyšeli otázku:
Chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno. Tím na sebe berete povinnost, že ho
vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního,
jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti vědomi?
Na základě vašeho ano v tomto slavnostním okamžiku zdůrazňuji, že
vyučování náboženství nemůže být chápáno jako zájmový kroužek. Nýbrž
kvůli pravdivosti slibu vás rodičů při křtu by to měl být hlavní předmět. Co prospěje člověku, když získá celý
svět a na své duši utrpí škodu? To je Ježíšova otázka z evangelia této neděle. Podobně i já se ptám: Jde nám o
životodárné setkání dětí s Ježíšem? Moc vás prosím, dopřejte svým synkům a dcerkám možnost poznat Ježíše
a Jeho lásku. Možná vás napadne otázka jak? Odpovídám následujícím způsobem:
Milí rodiče, ve vyučování náboženství nejde jen o důležité informace nebo teoretické znalosti, nýbrž
především o praxi a zkušenost. Podobně jako ve sportu se zde uplatňuje skutečné tréninkové nasazení v
rozvíjení našich ctností a krocení našich neřestí. Zde se děti neobejdou bez povzbuzování ani bez osobního
příkladu celé rodiny. Navíc tady nacházíme další analogii ze světa kolektivních sportovních disciplín, kdy
všichni (kdo takto poctivě trénují) si zaslouženě vychutnávají ten úžasný pocit pramenící ze zážitku
společného tahu na nebeskou branku.
Aby toho nebylo málo, tak skrze křest mají vaše děti právo patřit do společenství naší farnosti. V praxi to
může znamenat, že vaše děti mohou najít obrovskou oporu v partě podobně vedených vrstevníků. Jako
duchovní otec vás ujišťuji o ochotě i jinak pomoci, abyste tomuto svému slibu mohli dostát.
Například nabízím nové pojetí přípravy dětí na první svaté přijímání, které se opírá nejen o moje poznatky, ale
i o zkušenost z olomoucké dómské farnosti. Příprava na první svaté přijímání v nadcházejícím období bude
spojena s podmínkou, že děti budou mít vyučování společně s rodiči v dobu, kterou si sami určíme.
Nakonec vám posílám pozvánku
S dětmi a s vámi - jejich rodiči bych se chtěl setkat ve Velké Bystřici ve mši svaté na zahájení školního roku
v pondělí 4. 9. 2017. Bohoslužba bude začínat v 17:00 a po jejím skončení (asi v 18:00) se přesuneme do
společenské místnosti naší fary, kde se domluvíme na organizaci výuky. V Hlubočkách se domluvíme ve
středu 6. 9. 2017, také po mši svaté, která proběhne v 17:00.
Na závěr bych rád všechny včetně našich katechetů, chtěl pozvat na farní zahradu na neformální setkání u
opékání špekáčků. Napadá mě, že dříve než začne skutečné vyučování, bylo by dobré se trochu poznat a také
posílit vztahy v našich skupinkách. Pro ten účel bude pro děti a jejich rodiče připravena soutěž družstev zvaná
kufr. V případě nepříznivého počasí se soutěž uskuteční ve společenské místnosti.

Pro úplnost informace sděluji, že pokud to bude možné, časový harmonogram vyučování náboženství ve
Velké Bystřici by se měl opírat o osvědčený pondělní podvečer. Na setkání se budou spíš utvářet podoby
skupin a upřesňovat čas začátku vyučovací hodin.
Moc se těším na spolupráci a ze srdce vám žehnám Váš otec Josef
MIMO JINÉ
Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě
Milí bratři a sestry, spolubratři kněží, jáhni, osoby zasvěceného života,
v tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého světa na malé údolí Cova d‘Iria, které je
součástí obce Fatima, kde se před sto lety zjevila třem malým pasáčkům – sv. Hyacintě, sv. Františkovi Marto
a Lucii dos Santos – Matka Boží Panna Maria.
Je až obdivuhodné, jak jsou lidské dějiny „protkány zjeveními a nadpřirozenými znameními, která přímo
vstupují do lidského života, provázejí putování světa a překvapují věřící i nevěřící. Tyto úkazy, které nemohou
být v rozporu s obsahem víry, musí směřovat k ústřednímu bodu Kristovy zvěsti: k lásce Otce, která vede lidi k
obrácení a dává jim milost, aby se mu zcela oddali se synovskou důvěrou.“
Výjimečnost těchto zjevení však spočívá v tom, že pokaždé představují určitý zlomový moment, při kterém
byl potřebný mimořádný zásah. Například zjevení Panny Marie v Guada-lupe v Mexiku nastolilo otázku
svobody a důstojnosti jihoamerických indiánů. V Lurdech se zjevuje Panna Maria jako Neposkvrněné početí,
nikoli jako Madona, tedy jako matka s dítětem, a tak liberální společnost 19. století je tím přiváděna k
plnohodnotnému pohledu na ženu a její úlohu ve společnosti.
Fatimské zjevení obsahuje nejenom výzvu a poselství portugalským věřícím, kteří prožívají perzekuci církve
obdobnou našim padesátým letům minulého století, ale je zároveň úkazem nejvíce prorockým, jak píše
kardinál Ratzinger v dokumentu o fatimském zjevení: „První a druhá část tajemství se týká především
úděsného vidění pekla, úcty k Neposkvrněnému srdci Panny Marie, druhé světové války a pak předpovědi
nesmírných škod, které sovětské Rusko způsobí lidstvu svým odpadem od křesťanské víry a přilnutím ke
komunistickému totalitarismu.“ Třetí část tajemství je symbolické zjevení, které přibližuje druhou světovou
válku a diktatury nacismu a komunismu a končí viděním atentátu na Kristova náměstka. Naplnění tohoto
proroctví v dějinách spatřujeme v atentátu na papeže sv. Jana Pavla II. 13. května 1981.
Byl to právě svatý Jan Pavel II., který se v reakci na atentát a na dramatické a kruté události 20. století rozhodl
naplnit výzvu Panny Marie a znovu zasvětit lidstvo jejímu Neposkvrněnému srdci. K úkonu odevzdání a
zasvěcení došlo 25. března 1984 na Svatopetrském náměstí v Římě a sám papež pro tuto příležitost připravil
modlitbu. Jsme přesvědčeni, že i naplněním této Mariiny výzvy obsažené ve fatimském zjevení přispěl papež
k pádu totalitních režimů v zemích východní Evropy. Na přelomu tisíciletí byla z rozhodnutí sv. Jana Pavla
zveřejněna také třetí část fatimského tajemství spolu s nutným výkladem.
Tak jako knihy Božího zjevení (Bible) vyžadují exegetický výklad, tak je tomu i v případě textů fatimského
poselství, jež se obrací na malé pastýře v portugalské vesnici, aby předali toto poselství církvi, která je má
ochraňovat a zvěstovat.
Panna Maria vyzvala k pokání za neúctu, rouhání a lhostejnost, kterými je Bůh ve světě urážen. Znovu tak
zdůrazňuje slova, jimiž Kristus začal své veřejné působení: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15). Obrácení
není totiž jen počátkem naší víry, ale neustálou potřebou a žitou formou víry. Jen když se budeme neustále
odvracet od hříchu, jehož přitažlivost na tomto světě trvá a vyžaduje stálé úsilí se mu vzpírat – a to skutky
lásky a milosrdenství – máme šanci proměnit svět.
Fatimské poselství nás vyzývá, abychom měli odvahu měnit svět k lepšímu podle Kristova příkladu. Je to také
naše výzva, výzva vašich pastýřů – biskupů vám všem: dětem a mládeži na začátku školního roku, rodinám,
farnostem. Mějme odvahu měnit svět k lepšímu!
Naše pouť do Fatimy, které se mnozí zúčastníte a při které nám ve výroční den zjevení 13. září bude předána
socha Panny Marie Fatimské, jakož i putování této milostné sochy po našich katedrálách ať jsou velkým
poděkováním za dar svobody, zároveň však i novým rozhodnutím uskutečňovat tuto výzvu: Mějme odvahu
měnit svět k lepšímu!
Těmito řádky našeho poselství vás zveme k účasti na národní poutí do Fatimy, nebo alespoň k modlitebnímu
spojení s ní. Vy, kteří se nebudete pouti účastnit, připojte se k nám například zmíněnou modlitbou sv. Jana
Pavla II. z roku 1984, kterou mají duchovní správci k dispozici. Rovněž tak zveme k účasti na pokračování
této pouti díků, jímž bude putování sochy Panny Marie Fatimské po diecézích a poutních místech naší vlasti.
Organizaci svěřujeme Českomoravské Fatimě a vás prosíme o podporu jak při duchovní přípravě, tak při
vlastním organizování jednotlivých poutí. Slavení jubilea Fatimy v České republice bude zakončeno o svátku
Panny Marie Růžencové v Českomoravské Fatimě v Koclířově odevzdáním se Neposkvrněnému srdci Panny
Marie.

Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, Ty, která s mateřskou
láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi
naše volání, jímž se silou Ducha Svatého obracíme přímo k Tvému srdci.
Ze srdce vám všem žehnáme.
Vaši čeští a moravští biskupové
Texty kurzivou převzaty z dokumentu Kongregace pro nauku víry „Fatimské poselství“ (vydal sekretariát ČBK v Praze v roce 2000)

CO SE DĚLO
Farní den 27.8.2017
I letos jsme se mohli v posledním prázdninovém týdnu těšit na Farní den v příjemných prostorách farní
zahrady. Ten odstartoval tradičně po svátostném požehnání v našem farním kostele, při kterém otec Josef
žehnal i aktovky natěšeným dětem do školy. Aby z toho návratu do reality děti nebyly tak špatné, bylo pro ně
nachystané klasické hrací kolečko, ve kterém si mohly například vyzkoušet střelbu z luku, nebo si zaskákat na
skákacím hradě. Pro ty kulturněji založené proběhlo klavírní vystoupení pianisty, skladatele, herce a zpěváka
pana Richarda Pogody, který nás doprovázel nejen skladbami z her Voskovce a Wericha. O potěšení našich
žaludků se opět postarali Zendulkovi, kteří nám po celou dobu zpříjemňovali odpoledne uzeným cigárem a
pro děti oblíbeným párkem v rohlíku. Sladké a slané zobání na stolech pak připravily naše ochotné farnice.
Pán Bůh zaplať! Abychom si ale nezasytili jen žaludky a mohli si občerstvit také duše, byli tu pro nás s
vlídným slovem náš otec Josef a otec Bohumír Vitásek. Všem, kteří se jakkoliv podíleli na realizaci a také
všem účastníkům patří velký dík za utváření pevného společenství v naší farnosti. Dá-li Pán, za rok se opět
sejdeme!
Vojtěch Lakomý
POZVÁNKY
****************************************************************************************

Římskokatolická farnost Hlubočky za podpory a ve spolupráci s Obcí Hlubočky
pořádá:

SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY
KDY:
KDE:
PROGRAM:
ÚČINKUJÍCÍ:

ve čtvrtek 28. září 2017 v 16:00
v kostele Božského Srdce Páně v Hlubočkách
G. F. Händel, J. S. Bach, E. Gigout a další skladby ke sv. Václavu
Brass Q, žesťový kvintet s tympány
Jan Gottwald, organolog Arcidiecése olomoucké – varhany

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!
****************************************************************************************

Václav Renč: Popelka nazaretská
Recitační pořad s hudebním doprovodem
Pořad připravil a recituje: Kamil Koula
Hudební doprovod:
Petr Stojan
"Tahle skladba vznikla a slovo od slova byla zapsána do paměti už před
mnoha lety, tam, v nejnaprostší samotě, tj. už ve vyšetřovacích vazbách.
Stovky a stovky muklů ji znali zpaměti budˇ částečně nebo celou, v
nesčetných opisech obíhala po světě už dávno předtím, než já jsem se
vrátil domů. Vychází tak, jak mi v těch samotách byla darována, zcela
doslovně darována, proto jsem se neodvážil změnit, když šla do tisku,
ani slůvko, třeba by se zdálo (a mně prvnímu), že tu onde by byla na
místě menší korektura. Nic na těch okolnostech neromantizuju, je to tak,
jak to je, a jsem si vědom celé řady mimořádností, včetně toho kladného světla útěchy a překonávání temnot
světlem milosti." (V.Renč)
… A věčné lásky děj se snová
vždy znova, s každou duší znova,
jako když úžas rozjímá

tajemství tvoje růžencová,
ó matko vtěleného slova
ó matko všech, ó paní má…

Připravujeme provedení tohoto pásma na sobotní podvečer o svátku P.M. růžencové 7. 10. 2017 Místo
a čas konání upřesníme.
Otec Josef

KALENDÁŘ ZÁŘÍ
Neděle, 3. září, 22. neděle v mezidobí
09:00 - Velká Bystřice - mše v rámci festivalu LIDOVÝ ROK
09:30 - Hlubočky - mše (zástup)
11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf)
11:00 - Bystrovany - mše (otec Josef)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - farní kostel je otevřený pro
tichou modlitbu
Pondělí, 4. září
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec Bohumír
Vitásek)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - mše s dětmi na zahájení
školního roku
18:00 - Velká Bystřice/fara - setkání s rodiči a dětmi
Středa, 6. září
17:00 - Hlubočky - mše
20:00 - Velká Bystřice/fara - setkání ekonomické rady
farnosti Hlubočky
Čtvrtek, 7. září
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 8. září, Svátek Narození Panny Marie
18:00 - Velká Bystřice - mše (zástup)
Sobota, 9. září
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností (zástup)
Neděle, 10. září, 23. 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 Smahel)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - farní kostel je otevřený pro
tichou modlitbu
Pondělí, 11. září
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec Bohumír
Vitásek)
Středa, 13. září, Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a
učitele církve
17:00 - Svésedlice - mše v kapličce
Čtvrtek, 14. září, Svátek Povýšení svatého kříže
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 15. září, Památka Panny Marie Bolestné
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 16. září, Památka sv. Ludmily, mučednice
11:30 - Hlubočky/kostel - svatební obřad
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 17. září, 24. 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 Smahel)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - farní kostel je otevřený pro
tichou modlitbu
Pondělí, 18. září
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec Bohumír
Vitásek)

Středa, 20. září, Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,
Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
17:00 - Mrsklesy - mše v kapli
Čtvrtek, 21. září, Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 22. září
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 23. září, Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
14:00 - Bukovany/kostelík - svatební obřad
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 24. září, 25. neděle v mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
10:30 - Olomouc/katedrála - přivítání sochy P. M. Fatimské a
pontifikální mše + následný program
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf Smahel)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - farní kostel je otevřený pro
tichou modlitbu
Pondělí, 25. září
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec Bohumír
Vitásek)
16:00 - Svatý Kopeček/basilika - přivítání sochy P. M.
Fatimské + doprovodný program
18:00 - Svatý Kopeček/basilika - mše svatá a zasvěcení se P.
M.
Úterý, 26. září
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Středa, 27. září, Památka sv. Vincence z Paula, kněze
18:00 - Velká Bystřice/kostel - mše z vigilie Slavnosti svatého
Václava
Čtvrtek, 28. září, Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
hlavního patrona českého národa
10:00 - Olomouc/katedrála - pontifikální mše svatá za
Slavnosti
14:00 - Svésedlice - mše v kapličce
16:00 - Hlubočky/kostel - Svatováclavský koncert duchovní
hudby
Pátek, 29. září, Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 30. září, Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 1. října, 26. neděle v mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf Smahel)
11:00 - Bystrovany - mše
17:00 - Velká Bystřice/kostel - farní kostel je otevřený pro
tichou modlitbu

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