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Rozpis na následující týden 

	 	 Neděle	22.	5.	 VI.	neděle	velikonoční	  
 18:00 Velká Bystřice farní	kostel májová pobožnost
 18:00
 -19:00 Velká Bystřice farní	kostel příležitost ke svátosti smíření

  Pondělí	23.	5.	  
 15:00 Velká Bystřice DPS mše svatá

 	 Úterý	24.	5.	

  Středa	25.	5.	  
	 15:00 Hrubá Voda domov	důchodců mše svatá

  Čtvrtek	26.	5.	 slavnost	Nanebevstoupení	Páně  
 17:00 Bukovany kostelík mše svatá
 18:15 Velká Bystřice farní	kostel mše svatá

  Pátek	27.	5.	  
 17:00 Hlubočky farní	kostel mše svatá
 18:15 Velká Bystřice farní	kostel mše svatá

  Sobota	28.	5.	  
 10:00 Velká Bystřice farní	kostel křestní obřad
	 17:30 Přáslavice kaple mše svatá nedělní platnost

  Neděle	29.	5.	 VII.	neděle	velikonoční	  
 8:00 Velká Bystřice farní	kostel mše svatá  
 9:30 Hlubočky farní	kostel mše svatá 
 11:00 Bukovany kostelík mše svatá  

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 “.

Spory v božím příbytku?
zamyšlení	na	6.	velikonoční	neděli

A teď udělám skok. Velmi mi 
v Církvi chybí zdravé spory a 
hádky. Ať se děje cokoliv, tváří-
me se, jako by všechno bylo v 
pořádku. Apatie? Lhostejnost? 
Nezájem? Strach? Vyvolává 
to ve mně otázku, jestli vůbec 
žijeme…

Jsme-li Božím příbytkem, 
tak to musí být na nás vidět. 
Skutečné Boží věci v nás musí 
vyvolávat vášeň, nadšení, je-li 
třeba, i rozhořčení či hádky, aby 
hledáním řešení byl v nás, ve 
své Církvi, oslaven Bůh. Syno-
-dální setkání jsou k tomu skvě-
lou příležitostí.

přeložil Pankrác

Přestože mě láká věnovat 
se tématu „sporu a ne malé 
hádky“ (Sk 15, 2), neboť 
to nám je blízké a v dneš-
-ních novinách by byly z 
toho bombastické titulky, 
pro nás mnohem důležitěj-
ší je souvislost tohoto textu 
(a celého, nejen uvedených 
slov) s ostatními čteními.

V Antiochii vznikl 
problém. Pokud by jeho 
účastníci nežili s Ježíšem, 
neprožívali to, co Ježíš slibu-
je v dnešním evangeliu – 
„Kdo mě miluje, bude zacho-
vávat mé slovo a můj Otec 
ho bude milovat; přijdeme 
k němu a uděláme si u něj 
příbytek“ (Jn 14, 23) -, tak by 
sotva našli řešení. Ale proto-
že vnímali, že jde o Boží věc, 
že jde o to, aby Bůh přebý-
val nejen v jejich srdcích, ale 
také v jejich společenství, tak 
hledali řešení a Boží Duch 
jim ho dal: „Duch Svatý a my 
jsme rozhodli…“ (Sk 15, 28).

Konečným výsledkem 
takového prožívání své víry, 
takového přístupu k problé-
mům je text ze Zjevení: „…
svaté město Jeruzalém, jak 

sestupuje z nebe od Boha 
ozářeno Boží slávou… 
Chrám jsem v něm neviděl, 
neboť jeho chrámem je Pán, 
všemohoucí Bůh, a Beránek“ 
(Zjv 21, 10–11.22). Nádherná 
vize, pro kterou se vyplatí žít!

Možná si myslíš, že máš 
k tomu daleko, aby si Bůh u 
tebe udělal příbytek, aby tě 
vedl Boží Duch. Ale to není 
pravda. Od křtu Bůh v tobě 
přebývá. Stal ses jeho dítě-
tem, součástí Kristova těla 
– Církve, jsi vbudován do 
svatého chrámu. Jsi 
součástí nového Jeru-
zaléma, jsi Kristovou 
nevěstou. Jistě, můžeš 
namítat, že tvé hříchy 
Boha vyhánějí. Ale 
Bůh se nedá jen tak 
snadno vyhnat. Pokud 
si svá selhání uvědo-
muješ, pokud jich litu-
ješ (nebo jak to kdosi 
řekl, pokud lituješ ales-
poň toho, že jich nedo-
kážeš litovat), pokud 
usiluješ o dobro, čili 
pokud Boha miluješ, 
proč by měl být Bůh 
mimo tebe?



Krátké oznamy
• TUTO NEDĚLI 22. KVĚTNA JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA PRONÁSLE-

DOVANÉ KŘESŤANY 
• Tuto neděli 22 5. bude po skončení májové pobožnosti  ve farním kostele ve Velké Bystřici  

svátostná adorace a svátost smíření do 19:00
• 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 středu 25. 5. od 16:00 do 19:00 a v pátek 27. 5. 

od 9:00 do 13:00
• Nebojte se příhlásit u otce Josefa na přípravu na svátost biřmování. Tato příprava začne po 

letních školních prázdninách.
• 1.6. setkání pastorační a ekonomické rady farnosti Velká Bystřice na faře v 18:00
• Novéna k Duchu Svatému bude k dispozici na farních webových stránkách.

otec Josef

Příští	neděli	29.	5
otec Petr Chalupa a spol
SETKÁNÍ NAD BIBLÍ PRO 
PRVOKOMUNIKANTY A JEJICH 
RODINY
Datum: 29.05.2022
Čas: 17:00 - 18:30
Fara Velká Bystřice 

Na	neděli	5.	6. připravu-
jeme tradiční svatodušní 
smažení vajec u kostela 
v Hlubočkách viz plakát

První	 svaté	 přijímání	 je	
domluvené!	
Zveme vás už nyní na slav-
nostní okamžik, kdy 9 dětí  
přistoupí poprvé „k hostině 
Beránkově“ ve farním kostele 
Stětí svatého Jana Křtitele ve  
Velké Bystřici.
Koná se v neděli 19. 6. v 11:00

Na	 Slavnost	 Nejsvětější	
Trojice (neděle 12. 6. 22) 
Vás zveme  na mši svatou 
do místní kaple na Poslu-
chově. Začátek je v 11:00

Oslava	 30.	 výročí posvěce-
ní kostelíka svatého Antonína 
V Bukovanech je naplánova-
ná na  12. 6. 22. Začátek je v 
15:00

Před nedávnem přibyly do 
farní knihovny dvě zajímavé 
knihy, které se snadno přehléd-
nou pro svůj malý formát. Jejich 
literární obsah a dosah je ale 
široký. Jedna nese název Skoro 
modlitby a obsahuje komento-
vané úryvky z díla 
Karla Čapka. Druhá 
s názvem Magorské 
modlitby se věnuje 
dílu Ivana Martina 
Jirouse. Obě knihy 
sestavil M. C. Putna 
z rozsáhlého literár-
ního díla zmíně-
ných autorů, s cílem 
zpřístupnit jejich 
duchovní odkaz. 
To zajisté překva-
pí spíše u prvního 
zmíněného autora 
víc než u druhé-
ho. Zatímco Ivan 
Martin Jirous byl 
už za svého života 
chápán jako jeden 
z nejvýraznějších 
českých básníků 
křesťanské orienta-
ce, Čapek si žádný 
titul duchovního 
autora nevyslou-
žil. Naopak bývá 
často vnímán jako autor stojící 
v opozici vůči svým katolickým 
současníkům (především Jaro-
slavu Durychovi). Proto je počin 
M. C. Putny pro mnohé téměř 
objevný – kdo nemá Čapko-

vo dílo pročteno do hloubky, 
nemusí si povšimnout, kolik 
duchovních úvah a myšle-
nek obsahuje. Ano, nejsou 
to modlitby, alespoň ne po 
formální stránce. Jsou to ale 
modlitby v hlubším smyslu – 

jako obrácení mysli k Bohu, 
jako pohled na jeho stvoření 
a setrvávání v dialogu. Putna 
zmiňuje Čapkovu nejistotu, 
opatrnost, až cudnost, má-li 
hovořit o Bohu. Což v něm 

zřejmě budilo sympatie vedou-
cí až k sestavení této Čapkovy 
„čítanky“.

Kniha ihned po svém vydání 
vzbudila velký ohlas. Mimoji-
né se umístila v anketě Katolic-
kého týdeníku s názvem Dobrá 
kniha. 

V recenzi na webu Christ-
net píše Zdeněk A. Eminger: 
„Z knihy cítíte jistotu, s níž má 

Putna Čapka načte-
ného, promyšlené-
ho a promodleného. 
To se nejvíc ukazu-
je na výběru modli-
teb a volání k Pánu 
Bohu, které najde-
me v řadě jeho knih 
a korespondenci s 
Olgou, ale nejen s 
ní.„

Nebo zde jeden 
postřeh z recen-
ze Petra Viziny:  
„...pro svůj prak-
tický aspekt ohledu 
vůči bližnímu je 
Čapkovo nábožen-
ské myšlení znovu 
aktuální. Neboť 
stále platí, že kdo 
nemiluje bližního, 
jehož vidí, nemůže 
milovat Boha, jenž 
vidět není.“ 

O Magorských 
modlitbách příště. Ta kniha si 
zaslouží vlastní prostor.

Tereza Šustková

Karel Čapek (M. C. Putna): 
Skoro modlitby

Farnost	Velká	Bystřice
sbírka na platy kněží 
15768,-
sbírka na křesťanská média
3932,-
postní almužna
10762,-

Farnost	Hlubočky
sbírka na chrám Božího hrobu 
v Jeruzalémě
1385,-
sbírka na platy kněží 
3179,-
sbírka na křesťanská média
1860,-

Sbírky v našich farnostech


