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ÚVODNÍK
Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi
odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš,
unavený chůzí, posadil se - tak (jak byl) - u té studny. Bylo kolem poledne.
Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi napít.“
- Jeho učedníci totiž odešli do města, aby koupili něco k jídlu. - Samařská
žena mu odpověděla: „Jakto? Ty, Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?“
Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala
Boží dar a věděla, kdo ti říká: `Dej mi napít', spíše bys ty poprosila jeho,
aby ti dal živou vodu. Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit.
Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale
voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do
života věčného."
Jan 4,5nn
Milí čtenáři a čtenářky našeho Děníčku,
zdravím vás všechny o třetí neděli postní, ke které patří jedinečné Janovo
vyprávění o setkání Ježíše se samařskou ženou. Během rozjímání tento příběh
ožil a nabyl aktuální podoby, třebaže má na první pohled jiný kontext (jiná doba,
jiné zeměpisné souřadnice, jiná kultura, jiné postavení ženy atd.).
Vybavilo se mi podobné neobyčejné setkání u bezedné studny živé vody Kristovi
lásky. Určitě také vy si pamatujete na jedny z nejkrásnějších Velikonoc u nás,
kdy Slavnost Vigilie Vzkříšení začala mezi rozkvetlými stromy u ohně na farní
zahradě. Tehdy pět mladých žen, dnešních maminek, zatoužilo „uhasit žízeň
svého života.“ Před pěti lety, pět mladých katechumenek, se během následující
liturgie u křtitelnice velkobystřického kostela „setkalo s Ježíšem“. Určitě také
díky vašim modlitbám a příkladu života - voda křtu jejich život proměnila
„v pramen.“
Rád bych na následujících stránkách nechal promluvit jednu z nich, aby i svým svědectvím dosvědčila, že svátost
křtu je opravdu „vodou jejího života.“
Tímto vás chci vybídnout, abychom podobně jako před pěti lety, společně podpořili naše tři nové katechumenky.
Jejich jménem vás zvu na Slavnost jejich křtu, kterou budeme společně slavit v sobotu 26. 3. 2016 ve Velké
Bystřici.
Váš otec Josef
Pozor! Obřady budou z pochopitelných *důvodů začínat nezvykle brzy v 17.30 hod.

( * Mají malé děti )

Člověk se narodil s velkou, bezednou nádobou uvnitř srdce, z které se živí, a tu může naplnit jedině voda lásky.
Bůh je bezedná studnice lásky. Ať si to člověk uvědomuje nebo ne, tak nejvíce touží po tom, aby se naplnila jeho
nádoba a on z ní mohl mít život. Když je plná po okraj, je člověk radostný a spokojený. Nic jiného ho trvale

neuspokojí a neudělá šťastným a nic jiného člověk nepotřebuje. Když cítí plnost lásky, vydrží všechno. Pokud se
nám zdá něco moc těžké, je to proto, že necítíme dost lásky. Na začátku života ale člověk ještě neumí chodit, neumí
přijít ke studnici a nasytit se, naplnit svou nádobu. Je odkázán na své rodiče. Ti ho musí kojit svojí láskou, sami
mu nalévat do nádoby a učit ho postupně chodit, naučit ho cestu ke studni, ukázat mu, jak do ní spustit svou
nádobu a nabrat vody, kolik potřebuje. Protože nádoba je bezedná, nemůže ji nic naplnit, krom vody, která
naplňuje bezednou studnici. Jakmile je nádoba jednou plná, už člověk nemusí dál shánět vodu. Může pít ze své
nádoby, sytit se tou vodou, a přitom jí neubude. Dokonce může dávat pít druhým a přesto bude mít pořád dost.
(„Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu já dám, nebude žíznit
navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného.“
Viz https://malyfrantisek.signaly.cz/1601/studnice-lasky
MIMO JINÉ
Jak jsem uvěřila aneb Moje svědectví
Chci se s Vámi podělit o svědectví, jak je Hospodin veliký a mocný Bůh, a jak jedná v mém životě.
Dovolte, abych se Vám nejdříve představila. Jmenuji se Jana Chudíková, nar.1989. Pocházím z nevěřící rodiny,
takže jsem jako malá nebyla pokřtěná a o víře jsem se víc dozvěděla až na konci studijních let, kde jsem potkala
mého skvělého manžela Štěpána Chudíka, který mi ukázal tu “správnou cestu“. Máme spolu tři krásné a zdravé
děti Vojtíška, Elišku a Klárinku.
V roce 2008 díky úžasnému Božímu plánu se stalo to, že do naší třídy přišel můj budoucí přítel, manžel a kmotr.
V tu chvíli jsem ani trošku netušila, že Štěpa bude můj životní partner a že díky němu najdu cestu k Bohu. Později
jsem se dozvěděla, že je věřící a chodí každou neděli do kostela.
Když jsme se s přítelem víc sblížili, dostala jsem možnost s ním prožít neděli mši svatou. Byly jsme nahoře na
kůru a snažila jsem se sledovat celý průběh mše a dělat vše, co dělali ostatní. Byla jsem absolutně zaujatá mší a
tak se pomalu ve mně rodil plán, že se chci nechat pokřtít. Jenže tady všechno nekončí. Následovalo ještě několik
pádů, ale pokaždé jsem se zvedla a šla dál tou “správnou cestou“. Postupně jsem zjišťovala, že některé moje
postoje, názory a chování nejsou správné. Tak jsem se učila, poznávala Boha a snažila jsem se, aby má víra rostla.
Ještě mě čekalo říct to všechno doma, že se chci stát křesťankou, nakonec to dopadlo dobře a všichni mé rozhodnutí
přijali. Začala jsem chodit na přípravu. Vše vyvrcholilo o Velikonocích 23. 4. 2011 na Bílou sobotu.
Po křtu mě čekalo a jistě i čeká hodně zkoušek a radostí z Boží přítomnosti a všeho, co jsem díky němu objevila a
dostala.
Archa klub – klub aktivních seniorů
Milé dámy a pánové, srdečně si Vás dovoluji pozvat do našeho farního klubu, který se koná každé úterý po mši
svaté v 9.30 hod. Náplní klubu je umožnit Vám aktivně trávit svůj volný čas a podporovat společná setkávání a
navazování nových přátelství.
V klubu zažíváme spoustu legrace a příjemných chvil strávené u domácího občerstvení. Tak neváhejte a pozvěte
své přátelé mezi nás.
Již proběhly dva programy. V jednom jsme si potrápili mozkové závity a ve druhém jsme navštívili místní
Galeriizet, kde se konala výstava obrazů Andreje Bána. Program na měsíc březen viz. příloha v Děníčku.
Za celý Archa klub se na Vás těší koordinátorka Jana Chudíková.
Představení katechumenek, které přijmou o těchto Velikonocích svátost křtu
Jmenuji se Miroslava Navrátilová, je mi 26 let a jsem maminka roční dcery Adélky. Vše u
mě začalo, když jsme s manželem v roce 2014 uzavřeli církevní sňatek, po té následoval v
loňském roce křest naší dcery. Pocházím z nevěřící rodiny, a proto jsem se domluvila s otcem
Josefem na doučování náboženství. Nechci se dočkat toho, že za mnou Adélka přijde s
otázkou a já ji nebudu schopná odpovědět. Vytvořili jsme si, jak tomu říkáme, "spolčo" a
pravidelně se scházíme. Postupem času jsem si uvědomila, že mě to vnitřně naplňuje a na
každé naše setkání se těším. S manželem chceme děti vést tím správným směrem a chceme,
aby naše děti vyrůstaly ve víře. Jsem velmi vděčná za tuto příležitost. Je to pro mě krok,
který bude mít v mém životě velký význam.
Jmenuji se Petra Habáňová a jsem maminka od 15měsíčního chlapečka. Je mi 25 let a ve
Velké Bystřici jsem se narodila. A vychovávám tu i svého syna. Já pocházím z části z nevěřící
rodiny a přivdala jsem se naopak do věřící rodiny. Proto jsem se domluvila s otcem a máme
naše spolčo, kde se scházíme a probíráme to. A proto jsem došla k rozhodnutí se nechat pokřtít,
protože to pro mě hodně znamená.

Jmenuji se Martina Einaiglová, je mi 28 let a pocházím z malé obce jménem Paseka. Velkou Bystřici jsem si
oblíbila od první návštěvy. Bydlím zde čtvrtým rokem, ale i za tak krátkou dobu, jsem si
zamilovala krásy města, jeho okolí a poznala vstřícnost svých spoluobčanů. Protože jsem
tu našla svůj domov, nic mi nebránilo v rozhodnutí založit zde vlastní rodinu a kořeny. S
partnerem Martinem nyní máme syna Martínka a novorozenou dceru Amálku. I když jsme
starou tradici nedodrželi a na svět přivedli nejprve potomky, s požehnáním uzavřeme letos
manželský slib. Tím se dostávám k důvodům svého křtu. Já i partner přikládáme svatbě
velký význam a je pro nás daleko hodnotnější uzavřít církevní svazek oproti svazku
úřednímu. Bohužel jako dítě jsem neměla možnost být pokřtěna, avšak nyní se mohu
rozhodnout za sebe a "dohnat " čas. Otec Josef z naší fary je mi v přípravě na křest velkou
oporou, jelikož jsem nebyla ve víře vychována. Pevně věřím, že již samotná příprava mi rozšíří znalosti křesťanství
a pomůže mi vyjasnit mnoho otázek týkajících se víry samotné.
KALENDÁŘ BŘEZEN
Neděle, 28. února, III. neděle postní
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
16:30 - Velká Bystřice - křížová cesta
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 29. února
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 1. března
09:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní
mše
09:30 - Setkání na faře pro seniory
Čtvrtek, 3. března
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 4. března
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 5. března
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 6. března, IV. neděle postní
Sbírka na Světové dny mládeže v
Krakově
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf
Smahel)
11:00 - Bystrovany - mše (otec Josef)
16:30 - Velká Bystřice - křížová cesta
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření

Pondělí, 7. března
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 8. března
09:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Setkání na faře pro seniory
Středa, 9. března
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 10. března
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 11. března
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 12. března
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 13. března, V. neděle postní
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
16:30 - Velká Bystřice - křížová cesta
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 14. března
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 15. března
09:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Setkání na faře pro seniory
Středa, 16. března
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 17. března
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše

Pátek, 18. března
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše (otec Petr
Havlíček SJ)
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše z
Vigilie Slavnosti svatého Josefa
Sobota, 19. března, Slavnost svatého
Josefa
09:00 - Olomouc/klášter dominikánů děkanátní setkání mládeže
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle, 20. března, Květná neděle
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - průvod s
ratolestmi a mše (otec Josef Novotný)
08:30 - Hlubočky - svátost smíření
09:30 - Hlubočky - průvod s ratolestmi
a mše
15:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření (otec František Foltýn)
15:00 - Velká Bystřice/kostel - Ladíme
postně
Pondělí, 21. března
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 22. března
09:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Setkání na faře pro seniory
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Středa, 23. března
16:00 - Velká Bystřice/ fara ministrantská schůzka
Čtvrtek, 24. března, Zelený čtvrtek
09:30 - Olomouc/katedrála - mše k
svěcení olejů a obnova kněžských slibů
16:00 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše z večerní
památky večeře Páně (otec Petr
Havlíček SJ)
17:00 - Velká Bystřice - svátost smíření
17:30 - Velká Bystřice - mše z večerní
památky večeře Páně

18:30 - Velká Bystřice - Bdění v
Getsemanech
Pátek, 25. Března, Velký pátek
08:30 - Velká Bystřice - křížová cesta
po kapličkách našich farností
17:00 - Hlubočky - obřady Velkého
pátku (otec Miroslav Herold SJ)
17:30 - Velká Bystřice/kostel - obřady
Velikého Pátku
19:00 - Velká Bystřice - Bdění u
Božího hrobu
Sobota, 26. března, Bílá sobota
07:00 - Velká Bystřice/kostel - Bdění
Bílé soboty
17:30 - Velká Bystřice - mše z Vigilie
Slavnosti Vzkříšení Páně a křestní
liturgie
20:00 - Hlubočky - mše z Vigilie
Slavnosti Vzkříšení Páně (otec Pavel
Ambros SJ)
Neděle, 27. března, Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše

09:30 - Hlubočky - mše (otec Miroslav
Herold SJ)
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
Pondělí, 28. března, Velikonoční
pondělí
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Přáslavice - mše
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 29. března
09:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Setkání na faře pro seniory
Středa, 30. března
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 31. března
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 1. dubna
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny

17:00 - Hlubočky - mše (zástup)
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
(zástup)
Sobota, 2. dubna
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle, 3. dubna, II. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ - NEDĚLE
BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše (otec Josef
Novotný)
09:30 - Hlubočky - mše (otec Josef
Novotný)
11:00 - Bukovany - mše (otec Josef
Novotný)
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz!
POZVÁNKY
******************************************************************************************

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
KDY:
v sobotu 19. 3. 2016 od 9.00
KDE:
v DOMINIKÁNSKÉM KLÁŠTEŘE
PROGRAM:
přednáška, polední mše sv., společný oběd, workshopy, večerní modlitba Taizé
ÚČAST. POPL.:
50 Kč
******************************************************************************************

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
KDY:
KDE:
PRO KOHO:

v sobotu 12. 3. 2016 od 9.00
v orlovně ve Velké Bystřici
pro aktivní i rekreační hráče, začátečníky, starší děti
Těší se Štěpán Ch., Otec Josef a další...
*****************************************************************************************

KŘÍŽOVÁ CESTA NA VELKÝ PÁTEK 25.3.2016
1. zast. Farní kostel Velká Bystřice
2. a 3. zast. Mariánské Údolí – kaplička
4. a 5. zast. Mrsklesy – kaplička
6. a 7. zast. Přáslavice – kaplička

8.30 hod.
9.30 hod.
10.10 hod.
11.05 hod.

8. a 9. zast. DPS u sv. Anny Velká Bystřice

12.00 hod.

10. a 11. zast. Bystrovany - kaplička

12.55 hod.

12. a 13. zast. Bukovany - kostelík
14. zast. Farní kostel Velká Bystřice

13.50 hod.
14.45 hod.

"Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení."
Upozornění!! Celá křížová cesta trvá cca 6,5 hod., je dlouhá cca 20 km a není nutné ji jít celou.
******************************************************************************************

Připravujeme 4. ROČNÍK ŠACHOVÉ TURNAJE
KDY:
KDE:

v sobotu 14. 5. 2016 od 9.00
na faře ve Velké Bystřici

Přihlášky u otce Josefa nejpozději do 15. 3. 2016!
Vychází 28. 2. 2016, uzávěrka dalšího čísla 24.3. 2016. Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na denicek@farnost-vbystrice.cz. Farní
webové stránky www.farnost-vbystrice.cz, příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na web@farnost-vbystrice.cz. Redakční rada: Eva
Krätschmerová, Miloslav Krätschmer , P. Josef Opluštil; Jazyková korektura: Vojtěch Lakomý. Vydává Římskokatolická Farnost Velká Bystřice pro vnitřní potřebu
farnosti. Cena: dle zvážení

