Týděníček

Rozpis na následující týden
Neděle 31. 7.
		
18:00
- 19:00
Velká Bystřice

XVIIIwww. neděle v mezidobí

Pondělí 1. 8.
		
8:30
Velká Bystřice
15:00
Velká Bystřice

památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

farní kostel
farní kostel
DPS

s dětmi

Úterý 2. 8.
		
8:30
Velká Bystřice

				

Středa 3. 8.
		
8:30
Velká Bystřice
15:00
Hrubá Voda

				

Čtvrtek 4. 8.
		
8:30
Velká Bystřice
17:00
Bukovany

památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze

farní kostel

mše svatá

s dětmi

farní kostel
mše svatá
domov důchodců mše svatá

s dětmi

farní kostel
kostelík

mše svatá
mše svatá

s dětmi

Pátek 5. 8.
		
8:30
Velká Bystřice
17:00
Hlubočky
18:15
Velká Bystřice

farní kostel
farní kostel
farní kostel

mše svatá
mše svatá
mše svatá

s dětmi
zástup
zástup

Sobota 6. 8.
		
10:00
Velká Bystřice
17:30
Přáslavice

farní kostel
kaple

křestní obřad
mše svatá

Neděle 7. 8.
XIX. neděle v mezidobí
		
8:00
Velká Bystřice
farní kostel
mše svatá
					
9:30
Hlubočky
farní kostel
mše svatá
11:00
Bukovany
kaple
mše svatá
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

31

pro farnosti Velká Bystřice a Hlubočky

adorace a svátost smíření
mše svatá
mše svatá

č.

nedělní platnost
obřad uvedení
akolytů do služby
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 “.

31. 7. 2022

XVIII. neděle v mezidobí

Moje bohatství
zamyšlení na 18. neděli v mezidobí
„Dobrý Bože, jaký je stav
mého účtu u tebe? Jsem před
tebou bohatý?“ (viz Lk 12,
21).
Už se mi to stalo - před
mnoha lety jsem sám pro
sebe vypočítával, co všechno
pro Boha dělám. Dostal jsem
tehdy otázku: „Je Ježíš tvým
Pánem?“ Nerozuměl jsem,
na co mě tázající ptá. Vždyť
jsem byl řádný člověk, chodil
jsem do kostela (každý den!)
a i když jsem byl na vysoké
škole, stále jsem ministroval,
pra-videlně jsem se modlil…

Měl jsem ze svého křesťanství dobrý pocit, ale ta otázka
ve mně vrtala a vrtala, až
jsem pochopil - Ježíš nechce
mé modlitby, mé chození do
kostela, mou pořádnost, ale
mě. Chce řídit můj život.
Pro mě to byl den radikální
změny života - ne navenek,
ale uvnitř. Nezačal jsem si
na spásu vydělávat, ale přijal
jsem ji jako dar a začal jsem
na ni odpovídat. Přestal jsem
chodit do kostela a začal jsem
chodit na setkání s Ježíšem…
Dělal jsem to samé, co před-

tím, ale s jiným postojem srdce.
Něco podobného se dnes
ve mně vynořilo, když jsem
na konci evangelia četl větu:
„…před Bohem není bohatý.“
První reakce na otázku, kterou
jsem si v té souvislosti položil, byla podobná jako před lety
– aktivně pracuji ve farnosti,
vedli jsme s manželkou spoustu
setkání k synodu, snažím se být
dobrým člověkem… Ale vím,
že při otázce bohatství před
Bohem nejde jen o toto. Jde
o vztah. O zpívání, o jásání, o
pláč, o nářek, o sny, o touhy…
Jde se o srdce, které je stále
u Boha. Jak to napsal Pavel
Kolosanům: „Hledejte, co je
nahoře… Myslete na to, co je
nahoře…“ (Kol 3, 1. 2).
V těchto souvislostech
(i ve spojení se čtením z
Knihy Kazatel) si uvědomuji, že bohatstvím křesťana je absolutní závislost
na Bohu a naprostá nezávislost na světě. Všechno,
co je „pod sluncem“, tedy
jen v materiálním světě, je
marnost – pokud to nespojím s Bohem, který je „nad
sluncem“. A to je moje
práce a moje bohatství –
být s Bohem.
přeložil Pankrác

Krátké oznamy

• Přestože jsou prázdniny, zveme Vás do naší farní knihovny na faře ve Velké Bystřici. Otevřeno je od 9:00 do 10:00
• V Úřední den bude mít otec Josef v úterý 2. 8. od 9:00 do 17:00. Dále pak v pátek 5. 8. od
9:00 do 14:00. Kontakt na nového duchovního správce je následující: P. Tomasz Žurek 732 680 002
• Elektronická pošta na otce Tomáše je tomasz.zurek@gmail.com
• Otec Tomáš nastupuje do vedení farnosti Velká Bystřice a Hlubočky v pondělí 8. 8.
otec Josef

Dvojtečka

Protože ani neumírám ani
neodjíždím na misie na konci
světa, rád bych s vámi prožil
důležitý životní předěl.
A nerad bych to vnímal jako
velkou černou tečku na konci
barvitého příběhu. Tak tomu
bývá BOHUžel na pohřbu.
Jde mi především o poděkování za nejlepší roky mého
života, které jsem prožil spolu
s Vámi. Kvůli tomu píšu
BOHUdík.
Proto Vás už nyní všechny
zvu na akci „DVOJTEČKA“
Koná se v neděli 7. 8. od
15:00 na farní zahradě.
Těší se otec Josef

Kamila Hladká: Sestry

Už pár měsíců leží ve farní
knihovně nový přírůstek, knížka s
názvem Sestry. Je to kniha rozhovorů s šesti řeholními sestrami. Její
autorkou je Kamila Hladká, které
se o pár let dříve dostalo uznání za
knihu Hornické vdovy. Jak sama
říká v doslovu, touha zpracovat
příběhy řeholních sester v ní zrála
velmi dlouho, přičemž nechtěla vytvořit náboženskou knihu do
náboženského knihkupectví, ale
zprostředkovat téma co nejšir-

Farní zahrada za nočního svitu

Příští týden ze čtvrtku (4.8.) na pátek (5.8.) a z pátku (5.8.) na
sobotu (6.8.) plánujeme s dětmi přespání na farní zahradě. Akce
je zaměřená spíše na děti a dorost, nicméně i dospělí jsou vítání
nejen jako doprovod.

Římskokatolická farnost Velká Bystřice a Hlubočky,
město Velká Bystřice
u příležitosti svátku Stětí svatého Jana Křtitele
a v souvislosti s připomínkou 100. výročí narození otce Antonína Huvara
zvou nejširší veřejnost na

FARNÍ DEN

neděle 28. srpna
2022

10:30

Pontifikální mše svatá se žehnáním pamětní desky
Otce Antonína Huvara.

Průběh:
Ve čtvrtek odpoledne cca od 17:00 sraz na zahradě, stavění
stanů atd. Jako večeře možný buřt, kdo si přinese:) - opékače na
buřty jsou zajištěny.
Ráno vstaneme, dáme ranní snídani a rozjedeme se domů/do
prací, a odpoledne v pátek pokračování mší sv. v 17:00 a potom
nějaký společný program, přespání, snídaně z vlastních zdrojů,
dopoledne ještě můžeme pobýt, pobalit stany a rozprchneme se
na všechny strany.
Ve zkratce: Přespání, jídlo, pití si každý zařizuje sám. A cíl?
Je to čas možný trošku stmelit děti/ dorost/ dospělé naší farnosti.
P.S: Na noční oblohu, pokud bude jasno, bude jedno překvapení.
Zvou Machýčkovi a Szecowkovi
ší veřejnosti. Ke svým záměrům dále říka: „Snažila jsem
se do knihy zahrnout pohled na
co nejvíce generací řeholnic.
Nakonec jsou čtyři, více délka
lidského života téměř neumožňuje, a jsem za to vděčná.“ Je
zjevné, že autorka se snažila
postihnout i kulturní a společenské pozadí.
Do knihy zařadila i krátkou
studii Josefa Vlčka o řeholním
životě napříč staletími. Samotné rozhovory s řeholnicemi jsou

nicméně velmi osobní a spontánní. Dotýkají se jejich rodových
kořenů, dětství, mládí, jejich cesty
k povolání i nynějšího každodenního života, včetně zápasů a krizí,
kterými si řeholnice prošly. Je to
šest životních příběhů prozářených
Boží přítomností, každý jinak,
každý jedinečně.
V tomto roce jsem asi nečetla
nic tak povzbudivého, tak radostného a plného naděje.
Tereza Šustková

farní kostel

Mši svatou slouží Mons. Antonín Basler – pomocný biskup.
Mši svatou bude přenášet v přímém přenosu TV NOE.

14:30

farní kostel

15:00

farní dvůr a zahrada

svátostné požehnání a žehnání aktovek
zahradní slavnost

Živá hudba s farními umělci a Kapela A50,
tradiční scénka, hry pro děti a dospělé, bohaté pohoštění,
dále vystoupí Tomáš Velzel a jeho DIVADÉLKO S RADOSTÍ.
Představení knihy „Živé stopy“ o P. A. Huvarovi

19:00

zákoutí pod lipami u farního kostela

Koncert a promítání dokumentu

o Mons. ThDr. Antonínu Huvarovi
Slovo, hudba a zpěv –

Jaroslav Hutka
Farnost Velká Bystřice
Farnost Hlubočky

