Rozpis na následující týden
Neděle 5. 6.
Slavnost Seslání Ducha Svatého
		
18:00
Velká Bystřice
farní kostel
adorace
-19:00
		
příležitost ke svátosti smíření
Pondělí 6. 6.
		
15:00
Velká Bystřice
Úterý 7.6.
		
Středa 8. 6.
		
15:00
Hrubá Voda
Čtvrtek 9. 6.
		
17:00
Bukovany
Pátek 10. 6.
		
17:00
Hlubočky
18:15
Velká Bystřice

zamyšlení na Slavnost Seslání Ducha Svatého

Domov důchodců mše svatá
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze
kostelík

mše svatá

farní kostel
farní kostel

mše svatá
mše svatá

Sobota 11. 6.
		
17:30
Přáslavice

Památka sv. Barnabáše, apoštola

Neděle 12. 6.
		
8:00
Velká Bystřice
9:30
Hlubočky
11:00
Posluchov
15:00
Bukovany

Slavnost Nejsvětější Trojice

kaple
farní kostel
farní kostel
kaple
kostelík

mše svatá

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Revoluce

mše svatá

nedělní platnost

mše svatá		
mše svatá
poutní mše svatá
o. Hyacint OP
poutní 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 “.
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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památka Panny Marie, Matky církve
DPS

Týděníček

č.

Již několik dní se mi honí
hlavou jedna polská píseň,
kterou jsme často vnímali jako jakýsi „bojový“ zpěv.
Jmenuje se Revoluce. Nikdy
nebyla přeložena do češtiny,
takže uvedu jen svůj překlad
první sloky: „Dokola přes
celý svět Duch svou mocí
vane. Dokola přes celý svět,
jak řekl prorok, tak se
děje. Aleluja. Dokola
přes celý svět kráčí
mohutná
revoluce:
Boží chvála vznáší se
ke hvězdám jako hukot
mohutných vod.“ Další
sloky jsou jen obměnou této první, když
slova „dokola přes celý
svět“ ve druhé sloce
nahrazuje
vyznání:
„I v mém srdci Duch
svou mocí vane,“ ve
třetí je otázka: „I ve
tvém srdci Duch svou
mocí vane?“ Ve čtvrté
volání: „Ó, ať v nás
ode dneška Duch svou
mocí vane!“

Při prožívání synodální cesty na úrovni farnosti i diecéze mám nejednou
dojem, že přesně toto se nyní
děje - revoluce. Pod vedením Svatého Otce prozkoumáváme naše cesty, hledáme
dobré stezky a zkoušíme po
nich kráčet (Jer 6, 16). Velmi
jsem si to uvědomil v souvis-

losti s tím, jak se dnes ve Skutcích apoštolů píše o úžasu lidí,
kteří na Letnice slyšeli apoštoly, každý ve vlastním jazyce,
vyprávět o velkých Božích
skutcích.
Když se zpětně dívám na
cestu, kterou jsme již v synodu
ve společenstvích v naší farnosti prošli, začínám vnímat,
jak Církev dokáže pod vedením Ducha promluvit ke zcela
odlišným lidem a oslovit jim
srdce. Některá probíraná témata
vypadala těžká a ani jsme nevěděli, na co se vlastně ptají.
Ale když jsme se modlili, četli Písmo a dělili se
o to, co nám Boží slovo
říká, postupně se nám
objasňovala i jednotlivá
témata a vždy se našel
někdo, kdo řekl něco
smysluplného, co jsme
mohli vložit do postřehů
z našich setkání. Duch
mluvil k lidem různých
stavů, profesí i povolání,
od studenta střední školy
po dlouholeté důchodce.
Každý téma chápal svým
způsobem a spolu jsme
se obohacovali růzností
pohledů a názorů.
dokončení na 3. straně

Krátké oznamy

• Sbírka 22.5. na pronásledované křesťany
Přáslavice
740
V. Bystřice
3.134
Bystrovany
1.505
celkem:
5.379
• 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 8. 6. od 16:00 do 19:00 a v pátek 10. 6.
od 9:00 do 13:00
• Nebojte se příhlásit u otce Josefa na přípravu na svátost biřmování. Tato příprava začne po
letních školních prázdninách.
otec Josef
Tuto neděli 5. 6. zveme
všechny
na
tradiční svatodušní smažení
vajec u kostela v Hlubočkách viz Plakát
Akce začne biblickou
aktivitou pro rodiny s
dětmi, kterou povede
otec Petr Chalupa.
Z Českého katolického
biblického díla Začátek
14:30

Tuto neděli 5. 6. otec Petr
Chalupa a Marie Klášková z
Českého katolického biblického díla zvou rodiče a jejich děti
na zajímavou ukázku toho, jak
pracovat v rodině s Biblí.
Čas: 14:30
Farní kostel Nejsvětějšího
Srdce Páně v Hlubočkách v
prostoru pod kůrem hlubočského kostela.
První svaté přijímání v
Hlubočkách je domluvené!
Zveme vás už nyní na slavnostní okamžik, kdy 9 dětí přistoupí
poprvé „k hostině Beránkově“
ve farním kostele Nejsvětějšího
Srdce Páně.
Koná se v neděli 25. 6. v 9:30

Oslava 30. výročí posvěcení kostelíka svatého Antonína v Bukovanech je naplánovaná na 12. 6. 22 .
Začátek je v 15:00

První svaté přijímání ve Velké
Bystřici je domluvené!
Zveme vás už nyní na slavnostní okamžik, kdy 9 dětí přistoupí
poprvé „k hostině Beránkově“ ve
farním kostele Stětí svatého Jana
Křtitele.
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 Posluchově. Začátek je v
11:00
Slouží otec Hyacint ze Svatého
Kopečka.

Také jako poděkování arcibiskupu Janu Graubnerovi za jeho dlouholetou službu v čele olomoucké arcidiecéze a v prosbách o hojnost milostí do jeho nové služby arcibiskupa pražského prožijí
lidé mši svatou z výročí posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci ve čtvrtek 30. června 2022.
Bohoslužba začíná v 17.00 a po jejím skončení jsou všichni zúčastnění zváni k přátelskému
setkání v blízkosti katedrály.
Prosíme kněze, kteří mají v úmyslu přijet na tuto slavnost se svými farníky, aby se přihlásili
prostřednictvím tohoto přihlašovacího formuláře, a tak organizátorům usnadnili práci s přípravami.
Viz formulář na obvyklém místě v kostele nebo kapli.

dokončení z první strany:
Asi si ta setkání idealizuji, ale vnímám je jako takovou malou revoluci Ducha.
Jsem velmi vděčný každému
z farnosti, kdo pozvání přijal a
vytrvale se účastnil modliteb,
čtení Písma i dělení se o své
srdce a smýšlení. Pokládám za
velmi důležité, že pokud se jen
dalo, tak jsme vždy měli setká-

ní po mši svaté, takže jsme byli
účastni i na „lámání chleba“
(viz Sk 2, 42).
Synodální setkání jsou pro
mě potvrzením, že Církev
mluví všemi jazyky. Mluví
jazykem intelektuálů i dělníků, studentů i lékařů, mladých
i starých… A nemluví těmito
jazyky jen při kázáních v kostele, ale i při setkáních, kde spolu

hledáme Boží cesty a učíme se
po nich kráčet.
Každému přeji, aby takovou revoluci Ducha prožíval.
Je to snadné. Stačí se setkat,
modlit se, číst Písmo a vnímat,
„co Duch říká církvím“ (Zjv 2,
7). Je to náročné, neboť je třeba
chtít. Je třeba chtít!

Jednota církve
mluví všemi jazyky

jeho církev bude mluvit všemi
jazyky?“
Tak se vlastně splnilo, co
kdysi prohlásil sám Pán: Nenalévá se mladé víno do starých
měchů, ale mladé víno se
nalévá do nových měchů, a tak
se uchová obojí.
Takže když tehdy slyšeli
mluvit apoštoly všemi jazyky,
právem o nich někteří lidé
říkali: Jsou plní sladkého vína.
Právě se totiž stali novými
měchy, protože byli obnoveni
milostí svatosti a byli naplněni
novým vínem, to jest Svatým
Duchem, takže z nich přetékalo Boží slovo ve všech jazycích; a tak tímto zjevným zázrakem naznačovali, že se církev
v jazycích všech národů stane
vskutku obecnou.
Proto oslavujte tento den s
vědomím, že jste údy jediného Kristova těla. Jistě neslavíte
marně, jestliže opravdu jste tím,
co oslavujete, když totiž pevně
lnete k církvi, kterou naplňuje Pán svým Svatým Duchem a

ke které se uprostřed rostoucího světa hlásí jako ke své; také
ona se hlásí k němu. Jako pravý
snoubenec neztratil svou snoubenku a nikdo mu nepodstrčil
jinou.
Právě vám, kteří jste byli
vybráni ze všech národů, abyste
tvořili církev Kristovu, vám
údům Kristovým, tělu Kristovu a snoubence Kristově říká
apoštol: Snášejte se navzájem v
lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu Ducha spojeni
poutem pokoje.
Všimněte si, že tam, kde
přikázal, abychom se navzájem podpírali, vyslovil požadavek lásky, a tam, kde se zmínil
o naději v jednotu, zdůrazňuje pouto pokoje. Toto je dům
Boží, vystavěný ze živých
kamenů.6 A vznešený hospodář v něm bude bydlet s radostí, jenom nesmíme urážet jeho
pohled zříceninami rozdělení.

Mluvili všemi jazyky. Tak se
totiž Bohu tehdy líbilo ukázat
přítomnost Ducha Svatého:
ten, kdo ho přijal, mluvil všemi
jazyky. Měli bychom si, nejmilejší bratři, uvědomit, že je to
Svatý Duch, skrze něhož se
rozlévá láska v našich srdcích.
A protože láska měla shromáždit Boží církev v celém
světě vjedno, mohl tehdy i
jediný člověk, který přijal Svatého Ducha, mluvit všemi jazyky;
a nyní těmi všemi jazyky mluví
přímo sama jednota církve
vytvořená Duchem Svatým.
A tak řekne-li někdo někomu
z nás: „Přijal jsi Ducha Svatého, jak to, že nemluvíš všemi
jazyky?“ má se mu odpovědět:
„Já přece mluvím všemi jazyky,
protože jsem částí Kristova
těla, to jest církve, a ta všemi
jazyky mluví. Vždyť co jiného
tehdy Bůh naznačil přítomností Svatého Ducha, než že

přeložil Pankrác

africký autor ze VI. století

