Týděníček

Rozpis na následující týden
Neděle 8. 5.
		
17:00
-18:00
Velká Bystřice
Pondělí 9. 5.
		
15:00
Velká Bystřice

IV. neděle velikonoční
farní kostel

příležitost ke svátosti smíření

Úterý 10. 5.

zamyšlení na 4. velikonoční neděli

		
Středa 11. 5.
		
15:00
Hrubá Voda

domov důchodců mše svatá

Čtvrtek 12. 5.
		
17:00
Bukovany

kostelík

mše svatá

Pátek 13. 5.
		
17:00
Hlubočky
18:15
Velká Bystřice

farní kostel
farní kostel

mše svatá
mše svatá

Sobota 14. 5.
		
17:30
Přáslavice

kaple

mše svatá

Neděle 15. 5.
		
8:00
Velká Bystřice
9:30
Hlubočky
11:00
Bukovany

IV. neděle velikonoční

Dát vypučet snům

mše svatá

nedělní platnost

V. neděle velikonoční
farní kostel
farní kostel
kostelík

mše svatá
mše svatá
mše svatá

s křestním obřadem

Přenášet se budou nedělní a sváteční mše svaté
z farního kostela ve Velké Bystřici.
Dále pak každodenní společná modlitba růžence ve 20:00.
Do vyhledávacího řádku aplikace
YouTube napište „josef opluštil “.
Duchovní správa farnosti Velká Bystřice a Hlubočky
p. Josef Opluštil • 731 405 500 • fara@velkabystrice
www.farnost-vbystrice.cz
www.farnost-hlubocky.cz
redakce: denicekvb@seznam.cz
sazba a grafická úprava Ondřej Nakládal
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Jsme jeho lid… (Ž 100).
Pánův lid. Věříme, že se o
nás stará. Že jeho péče je
viditelná, hmatatelná, neboť
jako lidé ji potřebujeme
vnímat nejen „duchovně“,
ale i smysly, tělesně. A právě
to je důvod, proč se odvážím snít a trochu popsat svou
představu budoucnosti naší
místní církve.
Vývojem během dějin se
stalo, že v našich podmínkách je celá péče Dobrého
pastýře o jeho lid svěřena do
rukou pastýřů - kněží. Jistě
to bylo někdy skvělé řešení,
ale dnes je jasné (doufám,
že nejen mně), že je to neudržitelný stav. Nestačí totiž
pastorace „zvonění“ - určíme
časy mší svatých, zpovídání, budou zvonit zvony a lidé
přijdou. Neboť všichni jsme
svědky, že těch, co přijdou, je
stále méně. Ne že by zvonění
nesly-šeli, ale už je to nezajímá. Možná přijdou, když se
ve farnosti vymění kněz nebo
jsou mise, ale po pár nedělích
znovu zlhostejnějí, neboť...
V synodálních materiálech (Přípravný dokument) je

napsáno, že cílem synodu je
„dát vypučet snům“. Tak tady
jeden je o službě pastýře:
Farnost jako společenství
společenství. Co to znamená? Farnost pase ne sám kněz
(případně více), ale společenství formovaných zodpovědných, které se setkává na
týdenní bázi pod vedením
kněze. Každý z členů tohoto
společenství
má své společenství odpovědné
na
nižším stupni,
které formuje – opět na
týdenní bázi
– ke konkrétní
službě
ve
farnosti.
Taková struktura se může
rozvětvovat
podle potřeb
dané služby.
Jaké? Služba
evangelizace,
služba uvádění dospělých
do křesťanské
zralos-

ti, služba katechizace (děti,
mládež, dospělí, manželé,
rozvedení, starší lidé…), služba
slavení liturgie (v rámci ní
například služba pořadatelská,
služba úklidu, služba lektorů,
služba akolytů, služba zpěvu,
služba společných modliteb
věřících, služba darů), služba
charity, služba správy farního majetku, služba modlitby
(v jejím rámci služba uzdravování)… .
pokračování na str. 3

dokončení z první strany

Krátké oznamy
• TUTO NEDĚLI 8. 5. 2022 VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA KŘESŤANSKÁ
MÉDIA
• Tuto neděli 8. 5. bude ve farním kostele ve Velké Bystřici svátostná adorace a svátost smíření od 17 do 18:00
• Od 18:00 vás zveme na májovou pobožnost.
• Biblická hodina nebude!!!
• Každou neděli je pro vás otevřena naše farní knihovna ve Velké Bystřici od 9:00 do 10:00
• Úřední hodiny na faře ve Velké Bystřici ve čtvrtek od 8:00 do 12:00
• Ministrantská schůzka v neděli 15. 5. po mši svaté v sakristii ve Velké Bystřici
• Brigáda na dokončení úprav okolo fary a kostela bude v sobotu 14. 5. od 8:00
• Nebojte se příhlásit u otce Josefa na přípravu na svátost biřmování. Tato příprava začne po
letních školních prázdninách.
• SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
• Čtvrtek 12. května sv. Nerea a Achilea, mučedníků
• Pátek 13. května Panny Marie Fatimské
• sobota 14. května sv. Matěje
• Čtvrtá neděle velikonoční je nazývána nedělí a nedělí Dobrého pastýře a je spojena s modlitbou za nová duchovní povolání.
• TUTO NEDĚLI SLAVÍME TAKÉ SVÁTEK MATEK
• Milé maminky, děkujeme za všechnu vaši lásku, péči a něhu. Ze srdce přejeme Boží požehnání, zdraví a úsměv na tváři.
otec Josef

Jak se k nám dostal velbloud?
Tuto neděli 8. 5. hostí naše farnosti otce Vítka
Rozkydala, který působí ve třech farnostech
nedaleko Pohořelic. Tam do jeho „pohraničních“
farností pro změnu pojedu já. Možná vás napadne otázka -proč?V devadesátých letech se tento ještě bohoslovec seznámil při lidových misiích s jednou
rodinou z naší farnosti. Vzniklo z toho přátelství a mnoho výletů po okolí Velké Bystřice.
Od „Velblouda“ také přišlo pozvání na tehdy už
dobře fungující farní tábory v jeho domovské
farnosti Slavkov – ty se pak staly inspirací pro
orelské tábory. Možná si někdo z bývalých účastníků vzpomene na táborové platidlo šejny, stavě-

ní telegrafu, …
Jinak Vítek je můj spolužák a spolubratr
v kněžské službě. Měl jsem možnost poznávat
jej v různých situacích, proto můžu potvrdit
výše napsané – Vítek je můj  kamarád, který
se osvědčil.
Pozvání na návštěvu do naší farnosti dlouho
uzrávalo a konečně se povedlo, minulou neděli
bylo slyšet v ohláškách, že k nám přijede otec Vít
Rozkydal alias „Velbloud“.
Proto ho i Vašim jménem vítám v našich
společenstvích a věřím, že Jeho návštěva může
být velikým povzbuzením.
otec Josef

Důležitým principem je to,
že do služby se dorůstá formací
a rozlišováním daru, pověření k
ní dává kněz na základě doporučení jeho společenství odpovědných.
V takovém modelu farnosti se
nikdo z farnosti neztrácí, neboť
všichni, kdo jsou zdánlivě mimo,
jsou objektem zájmu služby
evangelizace. To jsou lidé prvního kontaktu, zvláště formovaní pro zvěstování Ježíše. Pokud
někdo odevzdá svůj život Kristu,
přijme ho jako svého Pána
a Spasitele, není ponechán sám
sobě, ale dostane se do společenství těch, kdo se připravují na
přijetí iniciačních svátostí nebo
– pokud již svátosti „mají“ – do

formačních katechetických
kurzů, kde se učí žít svou víru,
dozrávat v ní a nacházet svou
speci-fickou službu v rámci
farnosti.
V tomto velmi stručně
popsaném modelu je služba
Dobrého
pastýře
svěřena každému. Samozřejmě,
v jiné míře knězi, jemuž zůstává hlavní zodpovědnost, v
jiné míře laikům, kteří přebírají zodpovědnost za nějaký
úsek pastorace. Ale je jisté,
že jen takto lze dosáhnout,
aby každý ve farnosti osobně
zakoušel péči Dobrého pastýře skrze konkrétní „pastýře“,
kteří se o něj starají a pomáhají mu dostat se na dobré pastviny.
Možná i ty chceš dát vypu-

čet snům. Synod pro to dává
skvělý prostor. Zapoj se. Neboj
se. Nedej se odradit. Když jsem
si přečetl, co jsem výše napsal,
první věc, co mě napadla, byla
odrazující myšlenka: „Myslíš
si, že se to dá?“ Přesně to si
myslím. Možná tři skupiny,
které jsme v naší farnosti kvůli
synodu vytvořili, jsou prvním
krokem tím směrem, když Ježíš
jako Dobrý pastýř jde spolu
s námi (viz logo synodu), tak
nám ukáže i druhý, třetí či 153.
krok.

Pavel Křivý

