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ÚVODNÍK
Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch;
ptali se: ,,Kdo to je?" Zástupy odpovídaly: ,,To je ten prorok Ježíš z
Nazareta v Galileji." Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i
děti volající v chrámě:
,,Hosanna Synu Davidovu", rozhněvali se a řekli mu:,,Slyšíš, co to
říkají?" Ježíš jim odpověděl: ,,Ovšem! Nikdy jste nečetli:
'Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu'?" Matouš 21,1-16
Pastýřský list Velikonoce 2015
Drazí bratři a sestry,
každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, radost ze vzkříšení.
Kristus nevstal proto, aby nám dal trochu radosti, ulevil našemu svědomí a nabídl pomocnou ruku pro lepší
život na zemi. On umřel světu, aby nám dal nový život. Když Bůh vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním
i nás. (Ef 2,6a) Křestním ponořením do jeho smrti jsme byli spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z
mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem . (Řím 6,4) Když jsme byli s Kristem vzkříšeni,
usilujme o to, co pochází shůry… nemysleme na to, co je na zemi. (srov. Kol 3, 1–2)
Být křesťanem znamená mít v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš, který se ponížil a byl poslušný až k
smrti, a to k smrti na kříži (Flp 2,5.8). Znamená to být ukřižován spolu s Kristem, takže můžeme říct se svatým
Pavlem: Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. (Gal 2,20) Znamená to neznat nic jiného než Ježíše Krista, a to
ukřižovaného (1Kor 2,2). Ukřižovaný Kristus však vstal z mrtvých a pro svoje spojení s Kristem všichni budou
povoláni k životu. (1Kor, 15,20.22)
Zmrtvýchvstalý žije jiný život. On není závislý na světě. Křesťan, který patří Kristu, není jako ostatní lidé, snad
jen o trochu slušnější a strážce nějakých hodnot. On objevil lásku Boha, který miluje až k smrti. Křesťan už ve
křtu vstal k novému životu a žije už dnes životem Kristovým. My jsme přešli ze smrti do života, a proto
milujeme bratry. Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry. (1Jan 3,
14.16)

V poslední době často slyšíme o pronásledovaných křesťanech, o současných mučednících, kteří raději obětují
život, než aby zradili Krista. Bez víry v život věčný by to nedokázali, ba ani by to nemělo smysl. Historici
odhadují, že od Kristova zmrtvýchvstání za něj položilo život asi 70 milionů křesťanů. Více než polovina z nich
zemřela v minulém století a dnešek nezůstává pozadu. I dnes platí, že krev mučedníků je semenem nových
křesťanů. Zatímco slyšíme o krutém pronásledování třeba v muslimském světě nebo v komunistické Koreji, jen
v Číně přibývá každým dnem prý deset tisíc křesťanů. Církev ve světě skutečně roste.
I nás oslava Kristova vzkříšení volá ke svědectví. Nepolevujme v modlitbách za pronásledované křesťany, ale
mějme i odvahu žít v naší sekularizované společnosti jako Boží děti novým životem podle vzoru Kristova i za
cenu nějaké oběti. Svět má právo to vidět, aby mohl uvěřit. Nezapomínejme, že každá neděle je oslavou
vzkříšení a každá mše svatá je skutečným zpřítomněním smrti a vzkříšení Krista. Jestli opravdu chceme něco

udělat pro obrácení Evropy, pro zachování míru, slavme každou neděli jako opravdový svátek vzkříšení k
novému životu a najděme znovu cestu k častější účasti na mši svaté nejen o nedělích. Jsou-li mnohé kostely při
mších ve všední dny prázdné, nemůžeme říct, že děláme dost pro záchranu naší vlasti a Evropy.
Velikonoce nás zvou k nové zkušenosti víry. I my můžeme být svědky nového vzkříšení církve v naší zemi. Ale
musíme spolu s Kristem vstupovat do Velkého pátku, abychom mohli zažívat radost velikonočního vzkříšení.
Základem je nepřerušené spojení s Kristem a jistota, že od jeho lásky nás nemůže odloučit nic na světě.
Tuto radostnou jistotu každému z Vás ze srdce přeje a vyprošuje arcibiskup Jan
KALENDÁŘ DUBEN
Neděle, 29. března, Květná neděle
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše (otec Josef
Novotný)
09:30 - Hlubočky - mše a zpívané pašije
16:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření/ zpovídá otec František Foltýn
16:30 - Velká Bystřice/kostel - pobožnost
křížové cesty
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
18:00 - Velká Bystřice/ fara - nedělní
večerní škola aneb postní příprava na
obnovu křestního slibu
Pondělí, 30. března
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny mše
Úterý, 31. března
10:00 - návštěvy nemocných
14:00 – Katedrála sv. Václava v
Olomouci – Pohřeb P. František Petrík
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Středa, 1. dubna
17:00 - Velká Bystřice/kostel - příprava
na liturgii
Čtvrtek, 2. dubna, Zelený čtvrtek
09:30 - Olomouc/katedrála - mše s
arcibiskupem a obnova kněžských slibů
16:00 - Hlubočky - svátost smíření (P.
Miroslav Herold SJ)
17:00 - Hlubočky - mše (P. Miroslav
Herold SJ)
17:00 - Velká Bystřice - svátost smíření
18:00 - Velká Bystřice - mše
18:30 - Hlubočky - kostel otevřený pro
tichou modlitbu
19:30 - Velká Bystřice - kostel otevřený
pro tichou modlitbu
Pátek, 3. dubna, Veliký pátek
08:30 - křížová cesta po kapličkách
16:00 - Hlubočky - svátost smíření (P.
Miroslav Herold SJ)
17:00 - Hlubočky - obřady (P. Miroslav
Herold SJ)
17:00 - Velká Bystřice - svátost smíření
18:00 - Velká Bystřice - obřady a zpívané
pašije
18:30 - Hlubočky - kostel otevřený pro
tichou modlitbu
19:30 - Velká Bystřice - kostel otevřený
pro tichou modlitbu
Sobota, 4. dubna, Bílá sobota

08:00 - Velká Bystřice/kostel - bdění u
Božího hrobu/sbírka na chrám Božího
hrobu v Jeruzalémě
16:30 - Hlubočky/kostel - příprava na
liturgii
17:30 - Hlubočky/ u kostela - sraz venku
u ohně
18:00 - Hlubočky - Vigilie Slavnosti
Zmrtvýchvstání a křestní bohoslužba (P.
Miroslav Herold SJ)
18:30 - Velká Bystřice/kostel - příprava
na liturgii
19:30 - Velká Bystřice/ u kostela - sraz
venku u ohně
20:00 - Velká Bystřice - Vigilie Slavnosti
Zmrtvýchvstání
Neděle, 5. dubna, Sbírka na kněžský
seminář / Slavnost Zmrtvýchvstání
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:00 - Hlubočky - svátost smíření (P.
Miroslav Herold SJ)
09:30 - Hlubočky - mše (P. Miroslav
Herold SJ)
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 6. dubna
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Přáslavice - mše
15:00 - Hrubá Voda Domov důchodců mše
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 7. dubna
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 8. dubna
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 9. dubna
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 10. dubna
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše

Sobota, 11. dubna
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 12. 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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření (zástup)
Pondělí, 13. dubna
10:00 - otec Josef - duchovní cvičení
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny mše (otec Bohumír Vitásek)
Středa, 15. dubna
09:00 - Tršice - děkanátní rada
Čtvrtek, 16. dubna
17:00 - Bukovany - mše/zástup
Pátek, 17. dubna
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše/zástup
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše/zástup
Sobota, 18. dubna
10:00 - Velká Bystřice - křestní obřad
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 19. dubna, III. neděle
velikonoční
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše a křestní
obřad
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 (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 20. dubna
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 21. dubna
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 22. dubna
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše

Čtvrtek, 23. dubna, Svátek sv. Vojtěcha
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
19:00 - Ekonomická rada Hlubočky
Pátek, 24. dubna
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 25. dubna, Svátek sv. Marka
12:00 - Velká Bystřice - Festival P. Josefa
Olejníka
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
17:30 - Velká Bystřice - mše svatá s
biskupem Josefem Hrdličkou

Neděle, 26. dubna, IV. 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 (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 27. dubna
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 28. dubna
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 29. dubna, Svátek sv. Kateřiny
Sienské
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 30. dubna
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše

17:00 - Bukovany - mše
18:00 * Přáslavice - mše
Pátek, 1. května, První pátek v měsíci
květnu
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 2. května
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 3. května, V. 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 (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
18:00 - Velká Bystřice májová pobožnost

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz!
MIMO JINÉ
Lorna Byrneová – Andělské poselství naděje
Ráda bych se s vámi podělila o obsah knížky, kterou jsem nedávno jedním dechem přečetla. Tato kniha je od
Irské autorky Lorny Byrneové (1953), která má od nejútlejšího dětství výjimečnou schopnost vidět anděly a
komunikovat s nimi. Napsala knihy „Andělé v mých vlasech“ a „Schody do nebe“. Její nejnovější kniha se
jmenuje „Andělské poselství naděje“, ve které se autorka přímo obrací ke čtenářům s výzvami a doporučeními,
jak mohou oslovit anděly s prosbou o pomoc. Všechny její kapitoly v její knize jsou velmi zajímavé a přínosné!
Ráda bych vám napsala alespoň část jedné kapitoly s názvem Láska vítězí nad nenávistí.
Cituji z knížky: Někdy se domníváme, že o nenávisti se dá mluvit jenom v případě takových závažných
událostí, jako je válka nebo terorismus, jenže všichni máme schopnost pustit si nenávist do života, dovolit jí,
aby otrávila vztahy mezi rodinami, přáteli, spolupracovníky a různými společenstvími. Takhle nám proniká do
života to, čemu říkám „druhá“ či „odvrácená strana“. Zlo existuje. A jestliže ho vpustíme do života, objeví se a
využije všech našich slabostí a vnitřních negativních pocitů. Dochází k tomu prostě a nenápadně v úplných
maličkostech. Většina z nás si to ani neuvědomí, že se to stává, dokud se necítíme kvůli něčemu poškození
nebo si nemyslíme, že se nám děje křivda. Může to být žárlivost či závist vůči sourozenci, který má víc peněz
než vy, vůči kolegovi, který byl povýšen, nebo se cítíte poníženi něčím, co považujete za urážku. Velice rychle
si dovedeme cokoli přeložit do pocitů ublíženosti nebo představy, že jsme oběť.
Všichni v sobě máme urážlivost nebo touhu po pomstě. Všichni se musíme naučit rozpoznávat v sobě tyto
tendence a okamžitě je zarazit, jakmile poznáme jejich příznaky, a poprosit anděla strážného o pomoc. Měli
bychom žádat o pomoc, abychom neopláceli úder úderem, ale místo toho opět vnesli do vztahu lásku. Mám na
mysli sílu lásky, kterou máme všichni v sobě. Je to síla lásky, která je tak silná a zjevná; a vidím ji, kdykoli se
mi zjeví něčí duše. Kdybychom tuto lásku v životě více využívali, náš život by byl mnohem snazší a náš svět
mnohem lepší. Klíčem k vítězství lásky nad nenávistí je často odvaha udělat první krok! Nechci tím říct, že
je to snadné. Nechat lásku zvítězit nad nenávistí je ve skutečnosti jedna z nejtěžších věcí, které máme v životě
udělat. Člověk, který dovolí, aby láska zvítězila nad nenávistí, není slabý. Ve skutečnosti je velmi silný a stává
se majákem naděje pro všechny ostatní. Musíme začít maličkostmi: zdržet se urážlivé poznámky, nešířit
pomluvu, neradovat se z cizího neúspěchu. Pokud se naučíme tyhle maličkosti, budeme silnější a díky tomu
schopnější zdržet se činů, které mohou vést k nenávisti a bolesti. Poproste o pomoc svého anděla strážného.
Bude vám šeptat do ucha a připomínat, že nemáte vracet úder, i když vás k tomu svádí. Ani tak to nebude
lehké. Možná se budete muset kousnout do jazyka. Přiznávám, že ani pro mě to není snadné a můj anděl strážný
mi to pořád musí připomínat. Jste ale mnohem silnější, než si myslíte – síla lásky, kterou máte v sobě, je
nesmírná! To nejdůležitější v našem životě jsou vztahy – od těch nejjednodušších k lidem, které jednou
potkáme na ulici a usmějeme se na ně, až k těm mnohem hlubším k členům rodiny, k přátelům a partnerům.
Vztahy mají nedozírnou cenu. Jsou mnohem důležitější než materiální věci, a přesto je až příliš často
považujeme za něco samozřejmého.

Tu kousek citace z knížky. Přeji všem mnoho odvahy a také abychom otevřeli svá srdce a nechali vnést do
života lásku.
Eva K.
POZVÁNKY
*****************************************************************************************

KŘÍŽOVÁ CESTA NA VELKÝ PÁTEK 3.4.2015
1. zast.
2. a 3. zast.
4. a 5. zast.
6. a 7. zast.

Farní kostel Velká Bystřice
Mariánské Údolí – kaplička
Mrsklesy – kaplička
Přáslavice – kaplička

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

8. a 9. zast.
10. a 11. zast.
12. a 13. zast.
14. zast.

DPS u sv. Anny Velká Bystřice
Bystrovany - kaplička
Bukovany - kostelík
Farní kostel Velká Bystřice

12.00 hod.
12.55 hod.
13.50 hod.
14.45 hod.

"Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení."
Upozornění!! Celá křížová cesta trvá cca 7 hod., je dlouhá cca 20 km a není nutné ji jít celou.
*****************************************************************************************

OREL VELKÁ BYSTŘICE VÁS ZVE NA DĚTSKÝ

TÁBOR TRAVNÁ
KDY:
31. 7. – 10. 8. 2015
PRO KOHO:
pro děti do 12 let
VÍCE INFORMACÍ:
WWW.OREL-VB.CZ/
PŘIHLÁŠKY:
DO 31. KVĚTNA
*****************************************************************************************
ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ - PÁTEK 15. KVĚTNA 2015 V OLOMOUCI

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, kteří by byli ochotni pomoci při tomto setkání.
Pracuješ rád/a s dětmi a chtěl/a bys jim věnovat jeden den svého času? Zveme tě do přípravy tohoto setkání, na
kterém u nás v Olomouci přivítáme děti z celé arcidiecéze, aby zde mohly zažít zkušenost velké, živé a radostné
církve. Pomoc spočívá v přípravě a realizaci stanovišť s nejrůznějšími sportovními aktivitami umístěnými
v celém areálu Bezručových sadů. Vítáme i přihlášky celých skupin.
Přihlásit se je možné do KONCE BŘEZNA 2015 na kontaktech, na kterých získáš také bližší informace
(email: nemec@arcibol.cz, tel: 739 344 128). Více o této akci se dozvíš na webu

www.katechetiolomouc.cz.
*****************************************************************************************

FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
,,Chvalte Hospodina“

ke 100.výročí narození P.J.O

hudební poselství P. J. Olejníka

KDY:
v sobotu 25. 4. 2014
KDE:
v kostele Stětí Sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
PROGRAM: 16:00 Festivalová vystoupení
Schola OP (Ordo Praedicatorum) Olomouc
Sbor bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci
Chrámový sbor Velká Bystřice
17:30 Mše svatá doprovázená zpěvem všech zúčastněných sborů celebrovaná Mons.
Josefem Hrdličkou
Vychází 29. 3. 2015, uzávěrka dalšího čísla 22. 4. 2015. 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

