Rozpis na následující týden
Neděle 19. 6.
XII. neděle v mezidobí/Slavnost Těla a Krve Páně
		
11:00
Velká Bystřice
farní kostel
mše svatá
				
a první svaté přijímání
18:00
- 19:00
Velká Bystřice
farní kostel
adorace a svátost smíření
Pondělí 20. 6.
		
15:00
Velká Bystřice
17:00
Velká Bystřice
Úterý 21.6.
		
Středa 22. 6.
		
7:30
Velká Bystřice
15:00
Hrubá Voda

DPS
farní kostel

mše svatá
mše svatá na závěr školního roku

památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
boční kaple
ranní mše svatá
Domov důchodců mše svatá

Čtvrtek 23. 6.
		
17:00
Bukovany
18:15
Velká Bystřice

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Pátek 24. 6.
			
		
17:00
Hlubočky
18:15
Velká Bystřice

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně
adorační den farnosti velká bystřice

Sobota 25. 6.
		
7:30
Velká Bystřice
17:30
Přáslavice

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Neděle 26. 6.
		
8:00
Velká Bystřice
9:30
Hlubočky
11:00
Bukovany

kostelík
farní kostel

farní kostel
farní kostel
boční kaple
kaple

mše svatá
mše svatá

mše svatá
mše svatá
ranní mše svatá
mše svatá

nedělní platnost

XIII. neděle v Mezidobí/Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně
farní kostel
farní kostel
kaple

mše svatá		
mše svatá
první svaté přijímání
mše svatá zástup bratři dominikání

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 “.

Týděníček

č.

25

pro farnosti Velká Bystřice a Hlubočky

19. 6. 2022

XII. neděle v mezidobí

Mesiáš a já
zamyšlení na Slavnost Tělal a Krve Páně
Liturgická
čtení
této
neděle jsou typickým příkladem toho, jak pro nalezení souvislostí mezi nimi je
po-třebujeme číst – v rámci
přípravy na slavení Eucharistie – ve změněném pořadí.
Jako první se podívejme
na evangelium. Petr vyznává, že Ježíš je očekávaný
Mesiáš. Učitel pak mluví o
svém utrpení, smrti a zmrtvýchvstání.
Evangelista Lukáš přidává ještě slova
o tom, že kdo si chce život
za-chránit, musí ho ztratit.
Prorok Zachariáš zase
ohlašuje Pánova slova o

probodnutí muže, o kterém
nic konkrétního nevíme. Z
textu můžeme vyčíst jen to,
že to byl jediný syn, prvorozený. Kolik takových bylo v
Izraeli?! Nám to však někoho
připomíná… Následují slova
o otevření pramene k očištění od hříchů. Vzpomeňme si
na Ježíše, probodnutého na
kříži: „A hned vyšla krev a
voda.“ Copak to není prorokem zmiňovaný pramen?
Na tyto dva texty navazují slova žalmu. Církev velmi
vhodně reaguje na předchozí dvě čtení prohlášením, že
tento pramen přijímáme, že
ten Probodnutý je Mesiáš, po
kterém „prahne moje duše“.
A tak máme v těchto
textech pravdu víry o Mesiáši, Vykupiteli, ale zároveň také se nám nastiňuje
naše odpověď na Boží slovo.
Nezůstává v teorii, v informaci, ale vstupuje do srdce,
které prahne, touží, vine se
ke svému Bohu. Neboť nám
byl dán ten „pramen na očištění od hříchů“, my hledíme
na toho, „kterého probodli“,

my poznáváme, že žít s Bohem
znamená ztratit svůj život pro
Ježíše.
Jak dnes zemřu tomuto
světu, hříchu, sobě, abych žil
pro Ježíše? Komu ukážu tuto
vznešenou cestu?
Spojení s druhým čtením
je dnes tak trochu „náhodné“,
neboť druhé čtení se čte o nedělích v mezidobí na pokračování. Dá se však najít jistá souvislost: pokud jsme přijali křest,
oblékli jsme si Krista! Zemřeli jsme sobě, žijeme pro Boha.
„Už nežiji já, ale ve mně žije
Kristus.“
Dnešní texty jsou možná
náročnější na pochopení, ale
aplikace může být naprosto jednoduchá: Pokud vě-řím
Kristu, Probodnutému, Prameni, a patřím mu, mohu se i dnes
radovat z toho, že jsem Božím
synem. Dere se ti na rty Aleluja?
přeložil Pankrác
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

Krátké oznamy

• Tuto neděli 12. 6. bude ve farním kostele ve Velké Bystřici svátostná adorace a svátost
smíření do 19:00
• Biblická hodina nebude!
• Ekonomická rada farnosti Velká Bystřice se sejde v úterý 21.6. 22 na faře ve Velké
Bystřici v 18:00
• 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 od 16:00 do 19:00 a v pátek od 9:00 do
13:00
• Nebojte se příhlásit u otce Josefa na přípravu na svátost biřmování. Tato příprava začne po
letních školních prázdninách.
• Přihlášky do vyučování náboženství na příští školní rok 2022/23 najdete na obvyklých
místech v kostele či kapli. Příhláška bude ke stažení i na webových stránkách obou farností.
otec Josef
V pátek   24. 6.   proběhne adorační den
farnosti Velká Bystřice Náš farní kostel bude
celý den otevřený k tiché modlitbě od 8:00
do 18:00
Připomínám, že formulář pro Vaši modlitební službu během našeho adoračního dne
najdete v předsíni kostela ve Velké Bystřici.
Vyzývám rodiny našich prvokomunikantů,
aby se do této služby zapojili jako první.

První svaté přijímání v
Hlubočkách je domluvené!
Zveme vás už nyní na slavnostní okamžik, kdy 5 dětí
přistoupí poprvé „k hostině Beránkově“ ve farním
kostele Nejsvětějšího Srdce
Páně.
Koná se v neděli 26. 6. v 9:30

naších národních tradic
Z korespondence váváni
a jste ochotni přijít podpořit
do farní kanceláře letošní Národní pouť v tradičVážený pane faráři,
dovolujeme si Vás pozvat i
touto cestou na letošní Cyrilometodějské slavnosti na Velehrad.
Pokud máte možnost oslovit ve Vaší farnosti - krojované
jednotlivce i páry - na Národní pouť na Velehrad a povzbudit je pro účast 5. července
2022, jejímž hlavním tématem je
podpora rodiny a zvláště v dnešní
době modlitba za mír a ukončení
války na Ukrajině, budeme velmi
vděčni.
Zveme vás všechny, kteří
touží po míru a pokoji. Zveme
také vás, kteří usilujete o zacho-

ním kroji.
Rádi bychom tak ještě
více prohloubili tradici našich
předků, kteří v minulosti putovali na naše národní moravské poutní místo v kroji, aby
ukázali jeho jedinečnost.
Zároveň chceme připomenout
i jednoho z hlavních obnovitelů tohoto místa – služebníka
Božího, olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.
Pro ty z vás, kteří se rozhodnete přijet na Velehrad v kroji,
bude připraveno místo na
převlečení a zajištěna přední
místa před tribunou.
Mši svatou bude doprová-

PŘIPRAVUJEME
Závěr školního roku
v rámci vyučování
nábožeství ve Velké
Bystřici plánujeme
oslavit v pondělí
20. 6. 22.

zet velká dechová hudba, která
je složena z muzikantů ze všech
regionů naší země.
U kaple Cyrilka bude pro
přihlášené vytvořené zázemí s
možností převlečení do krojů.
Poté bude následovat společný
průvod k oltáři na nádvoří baziliky. Pro krojované jsou zajištěny místa v blízkosti tribuny.
Mše svatá je přenášena
Českou televizí.
Po přihlášení obdržíte organizační informace (k možnosti parkování a vjezdu na Velehrad).
odkaz pro přihlášení: http://
www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/krojovani-2022
Těšíme se na Vaši zprávu.
Mons.Antonín Basler, kancléř

Akce přepřahání
Minulou neděli se při liturgii četl poslední pastýřský list našeho Otce arcibiskupa Jana, vyzněl mi jako velice důležitý duchovní odkaz pro další úsek cesty
před námi.
Otec Jan Graubner po 30-ti letech v čele naší arcidiecéze dostává od Svatého otce nové poslání. Vím, že jeho jmenování pražským arcibiskupem bylo pro
většinu z nás nečekané. Nicméně díky této čerstvé zkušenosti snadněji dokážeme
pochopit základní aspekt kněžské nebo biskupské služby, kterým je dočasnost.
(Jen Bůh je na věky věků!)
Ve stejném modu nečekanosti nového poslání se dostalo i mé maličkosti. Po
16-ti letech končí mé působení ve farnosti Velká Bystřice a Hlubočky. Připomínám že tomu tak není na vlastní žádost!!!! Proto nechci slyšet žádné nářky typu:
„ Pane farář, tak vy nám chcete odejít!“ Velice mě věty tohoto typu zarmucují a
dělají mi už tak bolestnou věc loučení ještě těžší.
Během prázdnin se budu stěhovat na nové působiště ve farnosti Prakšice
a Pašovice. Jelikož musím ještě s naším týmem absolvovat oba turnusy tábora
na faře, moje stěhování proběhne až po 7. srpnu. Proto se neloučím, ale spíš
prosím o Vaši všestrannou podporu a taky brigádnickou pomoc. Rád bych s
Vaší pomocí zvládl nejen svoje stěhování, ale také přípravu na příměstký tábor.
Taktéž hodlám svému nástupci předat rozsáhlou agendu, kam patří i rozpracovaná příprava našeho farního dne na konci prázdnin. Letošní ročník bude ve znamení oslavy 100. výročí od narození P. Antonína Huvara a bude spojen jednak s
televizním přenosem TV Noe, jednak s účastí Otce biskupa Antonína. S dalšími
podrobnostmi Vás seznámím až v průběhu července
Na závěr svého pojednání o „přepřahání“ bych chtěl moc prosit o Vaši velkorysost vůči svému nástupci. Jmenuje se Tomasz Žůrek a nastupuje u nás na svoje
první farářské místo. Proto bude jistě potřebovat naši všestrannou podporu.
Blíže Vám otce Tomáše představím až po oficiální předávce farnosti, která
proběhne 8 července.
Tož nám držte palce. (Prosím o modlitbu).
Ještě jednou připomínám, že se neloučím!!! Ale naopak. Toužím po tom, abych
i s Vašim přispěním si na 100% užil každý den, který nám dá Pán prožít společně.
Váš farář „v demisi“ otec Josef

