KRÁTKÁ OZNÁMENÍ NA TENTO TÝDEN ( o d 8. 3.

do

15. 3 .

TÝDĚNÍČEK č. 10

20 20 )

p r o farnosti Velká Bystřice a Hlubočky

TUTO NEDĚLI 8. 3. 2020 BUDE…
•

FLORBAL V ORLOVNĚ ve Velké Bystřici od 14:00 do 16:00..

•
•
•

Farní kostel ve Velké Bystřici po křížové cestě otevřený do 18:00 k tiché modlitbě.
Po křížové cestě příležitost ke svátosti smíření.
BIBLICKÁ HODINA

8. 3.

od 18:00 na faře.

Pondělí 9. 3.
Mše svatá na DPS svaté Anny v 1 5 : 0 0 (otec Josef)
Úterý 10. 3.
Středa 11. 3.
Mše svatá v kapli v Mrsklesích v 17:00
Přednáška Pavla Nováčka ve společenské místnosti v přízemí fary ve Velké Bystřici v 18:00
Čtvrtek
12. 3.
Mše svatá v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 8:30 + setkání klubu ARCHA na faře
Mše svatá v kostelíku v Bukovanech v 17:00
Pátek 13. 3.
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 17:00
Mše svatá v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:15

3.

ve

farnostech

POSTNÍ

Zdravím všechny čtenáře našeho týdenního zpravodaje
a rád bych navázal na předchozí sérii zajímavých přednášek
prof. Dr. Jana Hellera dalším cyklem
na pokračování.
Výše uvedený autor se zabývá porovnáváním Starého zákona
a Nového zákona z hlediska hledání různých životně důležitých
souvislostí. Pojednání
profesora Hellera
nese název:
„Kristovi svědkové ve Starém zákoně.“
Přestože náš Týděníček je spíše koncipován jako písemná podoba
ohlášek, troufám si odpovědět na výzvu Svatého otce naznačenou
v průvodním logu, nabídkou kapesního kurzu biblických témat
pro naše čtenáře.
„Modleme se a dejme se do práce, aby Bible nestála v knihovně mezi mnoha dalšími knihami, které o ní mluví,
nýbrž konala svůj běh cestami tohoto světa a utábořila se tam, kde žijí lidé. Přeji vám, abyste přinášeli Slovo
se stejným zanícením, o kterém v těchto dnech čteme ve velikonočních příbězích, kde všichni někam běží – ženy,
Petr, Jan i dva emauzští učedníci...Běží, aby se setkali s živým Slovem a hlásali je.“

Věřím, že nám všem tato snaha může napomoci k živému dialogu s BOŽÍM SLOVEM. Váš otec Josef.

.KRISTOVI SVĚDKOVÉ VE STARÉM ZÁKONĚ

Neděle 15. 3.
III. neděle postní
Mše svatá ve farním kostele ve Velké Bystřici v 8:00 (slouží otec Kristián Libant CM)
Mše svatá ve farním kostele v Hlubočkách v 9:30 (slouží otec Kristián Libant CM)
Mše svatá v kapli v Bystrovanech v 11:00 (slouží otec Kristián Libant CM)
15.

II. NEDĚLE

Papež František při audienci 26.4.2019.

Sobota 14. 3.
Mše svatá s nedělní platností v kapli v Přáslavicích v 17:30
Kurz ALFa – v Hospůdce na faře ve Velké Bystřici od 18:00 (otec Jan Rajlich)

Otec Josef bude sloužit příští neděli
(Moravičany, Loštice a Bílá Lhota)

2020

spravovaných

I. REKAPITULACE DOSAVADNÍCH POHLEDŮ NA PROBLÉM

z Loštic.

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY
V NAŠICH FARNOSTECH

Ve farním kostele Stětí svatého Jana Křtitele
ve Velké Bystřici
o druhé neděli postní 8. 3. 2020 od 17:00.
Ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
v Hlubočkách
v pátek 13. 3. 2020 od 16:30.
V kostelíku svatého Antonína z Padovy
V Bukovanech

v pátek 13. 3. 2020 od 17:00.

Můžeme ve Starém zákoně vůbec potkat nějaké Kristovy svědky? Mluví se tam o něm
nebo ne? O tom se biblisté mezi sebou už dlouho dohadují. Jejich odpovědi jsou různé.
Můžeme si je pro přehled rozdělit do tří skupin.
1. Staří bohoslovci, a to už od novozákonních svatopisců, tedy evangelistů a apoštolů,
přes apoštolské otce, církevní otce, scholastiky i reformátory odpovídají jednoznačně: Ano!
Celý Starý zákon je pro ně především zaslíbením Kristova příchodu. Vzpomeňme na to,
co říká Ježíš u J 5, 39: Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a(však)
ta Písma svědčí o mně! Nebo Filip ve Sk 8,35 v rozmluvě s komorníkem začal u toho slova
Písma a zvěstoval jemu Ježíše - totiž toho pravého velikonočního Beránka, o němž píše
prorok Izaiáš. A konečně Pavel píše Římanům 1,2 o tom, kterého Bůh ústy svých proroků
předem zaslíbil ve svatých Písmech, o Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova.
Toto vše pak shrnuje i rozvádí zvláště epištolu k Židům.
Pojetí Starého zákona jako zaslíbení Krista bylo později rozpracováno především pomocí
alegorické metody tak, že se v Starém zákoně skoro vše považovalo za jinotaje Krista.
Někteří bohoslovci tu byli zdrženlivější, jiní rozhodnější, ale v základním přístupu k
Starému zákonu se shodovali: Starý zákon má v celku Písma a v křesťanské církvi místo
právě jako kniha zaslíbení, kdežto Nový zákon je zpráva o jeho naplnění.

2. Druhé období a odchylný přístup se objevuje zřetelněji až v 18. a 19. století: Střízliví
a kritičtí osvícenci říkají a jejich žáci ještě víc zdůrazňují, že alegorie vkládá do biblického
textu něco, co tam původně nebylo. Žádají, aby se Starému zákonu rozumělo především
podle toho, co chtěl původně říci sám autor stati, ne tedy podle toho, co do textu vložila
pozdější staletí a dogmaticky ovlivnění vykladači, kteří alegorizací vlastně text
překrucovali,
aby
potvrzoval
jejich
předem
hotová
stanoviska.
Odtud rostla stále větší skepse a zvláště pochybnosti o správnosti starého vykládání Starého
zákona vůbec. Pozornost se stále více soustřeďovala od poselství na posly, tedy od Boha
a jeho slova na lidi, kteří to psali, na jejich psychiku i názory, na to, jak byli ovlivněni svou
dobou atd. Až nakonec to dopadlo tak, že zájem o člověka - pisatele - a okolnosti kolem
vzniku biblického textu vyplnil celý obzor vykladače. O poselství o Bohu se už vykladači
nezajímali, jen o pisatele či mluvčího, a to zase především o to, jak to říká, a jak to, co říká,
souvisí s tím, jaký byl a co prožil. Za tímto úsilím vysvětlit vše v textu z povahy pisatelů
a z dějinných okolností byla samozřejmě pochybnost o tom, zdali Bůh mluví a nejednou
dokonce i zdali vůbec je. Mnozí vykladači tu ulpěli na formě a pominuli obsah - poselství.
Jak to řešit? Svědek jistě mluvil a psal poznamenán svým lidstvím i dějinnými okolnostmi,
ale důležité je, že to, co říkal, tedy obsah, podstata věci, nebylo z něho, nýbrž to dostal.
To, co vyřizoval, si nevymýšlel. Zde je klíč k rozlišení exegeze profanizující
a zpovrchňující a exegeze vpravdě teologické. Není to ostatně nic nového. Už sv. Augustin
věděl dobře, že Písmo má svou božskou a lidskou stránku, které jsou obdobné božské
a lidské přirozenosti Kristově, který je současně pravý Bůh i pravý člověk.
Přesněji formulováno: Situace, z níž svědek mluvil, a to jak jeho vlastní tak i jeho okolí,
i do níž mluvil, tedy jeho posluchači, jistě ovlivnilo to, jak to vyřizoval,
tedy formu, podobu jeho poselství. Vykladač však toto „jak“ nesmí zaměnit
za „co“ ani nesmí toto „co“ prostě podřídit onomu „jak“. K tomu, abychom se my, biblisté
dobrali (nebo spíše byli obdarováni tímto poznáním) vedla ovšem dlouhá cesta.
A na ní už vcházíme do třetího, nynějšího období.
3. Třetí období nelze přesně datovat. Začíná rozpoznáním chyb v přístupu skeptických
osvícenců a jejich žáků. V něčem měli ovšem osvícenci pravdu, leccos rozpoznali správně,
ale když kritizovali Písmo, zapomněli být většinou dostatečně kritičtí k sobě samým. Jejich
kritika byla nesebekritická, nedokázali rozpoznat hranice, za nimiž se jejich kritika změnila
v nedoložitelné postuláty, jenže pryštící tentokrát z jejich skepse a nikoli z konzervativní
dogmatiky. Tak lze říci, že jak jejich přínos, tak i rozpoznání, kde končí, otevřelo dveře
třetímu období. POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.
https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/kristovi-svedkove-ve-starem-zakone-prof-dr-jan-heller-1

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST
Velká
Bystřice
Vás
zve
na cestopisný pořad: PATAGONIE A OHŇOVÁ ZEMĚ až (skoro) na konec světa
O svém putování bude povídat náš vzácný host:Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc.
vedoucí Katedry rozvojových a environmentálních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci

KDY: Ve středu 11. 3. 2020 od 18:00
KDE: Ve společenské místnosti velkobystřické fary (vstup hlavním vchodem od kostela).

PROSBA OHLEDNĚ NOMINACE DO PASTORAČNÍ RADY VE FARNOSTI HLUBOČKY

V již probíhající postní době nabízím závažný
impulz pro soustavnou sebereflexi každého farníka.
Společnými silami se nám podařilo v nedávné
minulosti velmi úspěšně reagovat na velice náročné
výzvy, před které byla naše farnost Hlubočky
postavena. Díky Bohu za všechny potřebné milosti.
Poděkování
patří také mnohým, jejichž jména
už zazněla. Moje vděčnost u některých bude trvat
do konce života. Dokázali jsme si tím také, že naše
farnost má velký potenciál.
Dnes vzpomínáme
na tuto naše do krajností vybičované úsilí s úlevou.
V
současné době se možná
zdá,
že nic akutního nás netlačí.
Nicméně je zde citelný závazek do budoucna
v otázce využití zakoupeného pozemku. Zajímavé a zároveň i cenné podněty
v tomto směru přinesla otevřená diskuse na tzv, farním synodu. Bylo by podle
mého svědomí doslova hříchem tyto výše uvedené poznatky nechat ležet ladem.
Navíc na posledním jednání ekonomické rady farnosti jednomyslně vzešel
požadavek, aby tyto podněty včetně dalších začala řešit nová pastorační rada.
Bez jejího ustanovení se mi jako duchovnímu správci budou jen velice obtížně
hledat odpovědi na životně důležité otázky našeho farního společenství.
Navíc k tomu přistupuje okolnost zamýšlené reorganizace děkanátu, tak jak to
ve svém pastýřském listu farnostem našeho děkanátu uvedl Otec arcibiskup.
Je potom dost možné, že plodem našeho pomyslného přešlapování na místě může
být nějaké rozhodnutí o nás bez nás.
Prosím všechny svoje farníky o poctivé hledání Boží vůle. Prosím naléhavě
všechny bratry a sestry v Kristu o otevřenost v otázce možného zapojení
se do nově vznikající pastorační rady. Potřebuji minimálně 6 jmen,
aby bylo koho volit.… Děkuji předem za jakoukoliv odezvu na tuto prosbu.
Váš otec Josef
Dostatečně dopředu informujeme o tom, že Pastorační rada farnosti Velká Bystřice
se sejde ve středu 18. 3. 2020 ve společenské místnosti fary v 17:00. Hlavním tématem
bude dokončení vyhodnocení farní ankety.
Prosím členy P.R., aby si u otce Josefa vyzvedli příslušné texty kvůli přípravě na jednání.
Dostatečně dopředu informujeme o tom, že letos to bude 110 roků od okamžiku
posvěcení farního kostela v Hlubočkách.
Dostatečně dopředu informujeme o tom, že hledáme pomocníky pro přípravu publikace
o otci. Antonínu Huvarovi. V roce 2022 bychom si chtěli připomenout 100 roků od jeho
narození.

