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ÚVODNÍK
Abychom pokorní a čistí
istí byli, bez gravitace viny. Abychom nad sebou vítězili
vítězili i smrt odzbrojili. Abychom
jako hvězdy
zdy bližním svítili a byli jim jako dar nebes. Abychom byli
byli Tvými dětmi
d
a sobě bratřími a
sestrami - to můžeš jen Ty a v nás, Kriste.
Podle Josefa Hloucha
Vážení čtenáři a čtenářky našeho Děníč
ěníčku,
rád bych vás povzbudil v čase
ase plném tmy a chladu. Protože teprve hledám
h
vhodná slova pro to nepopsatelné, tak
na to musím jít poněkud
kud „od lesa“. Děti
Dě se obvykle těší
ší na Ježíška a na dárky. Já zas celý rok nejvíc za všeho
radostně očekávám
ekávám tu chvíli, kdy v temnotě a nečasu nejkratšího dne roku spatřím plný kostel čerstvě
obdarovaných lidi, kterých se dotklo tajemství lásky.
Bratři a sestry v Kristu, jak jinak opět
ět chce Vtělené
Vt lené Boží Slovo vstoupit do slov našeho světa?!
sv
Prostý fyzický pociťovaný nedostatek světla
sv
a tepla nás přirozeně táhne někam
ně
pod střechu. Podobně
všudypřítomná
ítomná „tma“ lží, polopravd, přetvářky
p
a pýchy, spolu se „zimou“ nelásky, lhostejnosti, pohrdání a
arogance, by nás mohly pudit k hledání v nadsázce - podobného „přístřeší duše“.
Tento termín jsem si vypůjčil
il ze stejnojmenné knihy Paula M. Zulehnera, odkud pochází i níže uvedený
závěrečný pokus o nalezení slov k popsání nepopsatelného……
Váš otec Josef
Být doma v tajemství zvaném Bůh…
h…
Slovo mystika pochází z řeckého slova myein, což přibližně
ibližně znamená udiveně
udiven nad něčím
mlčet.
et. Z tohoto slovesa je odvozeno podstatné jméno mysterion. V našem jazyce je
j
nahrazuje mnohoznačné
mnohozna né slovo tajemství. Tento opis poukazuje na skrytost, utajenost,
chráněnost. Často přehlížíme,
p
že smysl tajemství nespočívá
ívá v tom, že jim rozumíme, nýbrž
že v nich skryjeme svou duši. Mystik je tedy jakýmsi chráněncem
chrán
tajemství. Mystikům
Mystik
je
dáno být doma uprostřed
uprost
nehostinného světa
ta v tajemství, v onom tajemství, jež lidstvo
podle
dle staré tradice nazývá Bohem. Církve se brzy poučí,
čí, že mohou otevírat prostory
zkušenosti, v nichž lidé naleznou přístřeší
p
pro svou duši. To však půjde
p
jen tehdy, budou-li
církve přístupnými
ístupnými příbytky
p
Boha. Emmanuel - Bůhh s námi, je tedy biblickou zkratkou pro
podstatu církve. Mystická a mystagogická církev se nemusí obávat o svou budoucnost.
Staré biblické zaslíbení bude platit také pro ni:
Toto praví Hospodin zástupů:: V oněch
oně dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu
roucha jednoho Judejce a řeknou
eknou „Půjdeme
„Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.“
Bů
(Zach 8,23)

DALŠÍ OZNAMY
Tříkrálová sbírka 2016
O víkendu 9. a 10.1.2016 opětt vyjdou
vyjdo do ulic skupinky koledníků sbírat malé dary, díky jimiž se mohou dít
velké věci. A tak až přijde
ijde i k vám skupinka tříkrálových
t
koledníků,, neodmítejte je, prosím. "Nežebrají", ale
dávají Vám příležitost podat pomocnouu ruku těm,
t
kteří to potřebují!
Sbírka je chráněna proti zneužití - koledníci musí mít průkaz
pr
a pokladničky
ky jsou zapečetěny!
zape
Veliký dík dárcům
dárců i těm, kteříí jsou ochotni se sbírkou pomoci!

KALENDÁŘ NA VÁNOCE A LEDEN
Neděle, 20. prosince, IV. neděle
adventní
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)
14:00 - HLubočky/kostel - stavění
jesliček s dětmi
15:00 - Velká Bystřice/kostel předvánoční svátost smíření (otec
František Foltýn)
15:00 - Velká Bystřice/kostel adventní ladění u velkobystřických
varhan, účinkuje Mgr. Tomáš Ulrich
Pondělí, 21. prosince
06:30 - Velká Bystřice/kostel adventní zastavení v tichu
07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
adventní mše
15:00 - Velká Bystřice/ D.P.S. svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 22. prosince
06:30 - Velká Bystřice/kostel adventní zastavení v tichu
07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
adventní mše
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
Středa, 23. prosince
06:30 - Velká Bystřice/kostel poslední adventní zastavení v tichu
07:30 - Velká Bystřice/kaple poslední ranní adventní mše
08:00 - Velká Bystřice/fara - snídaně
po mši na ukončení adventní soutěže
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 24. Prosince, Štědrý den
14:30 - Bukovany - otevírání jesliček
s nejmenšími a zpívání koled
16:00 - Bystrovany - večerní mše z
Vigilie Narození Páně
16:00 - Posluchov - večerní mše z
Vigilie Narození Páně v kapli (otec
Gorazd OPraem)
21:00 - Velká Bystřice - svátost
smíření
22:00 - Velká Bystřice - "půlnoční"
mše z Vigilie Narození Páně
Pátek, 25. prosince, Slavnost
Narození Páně - HOD BOŽÍ
VÁNOČNÍ
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)
16:00 - Velká Bystřice/kostel příležitost k návštěvě jesliček
17:00 - Velká Bystřice/prostor před
vraty fary - bystřický živý betlém
18:00 - Velká Bystřice/kostel příležitost k návštěvě jesliček
Sobota, 26. prosince, Svátek svatého
Štěpána
08:00 - Velká Bystřice - mše (otec
Milan Palkovič)
09:30 - Hlubočky mše (otec Milan
Palkovič)
11:00 - Přáslavice - mše (otec Milan
Palkovič)
Neděle, 27. prosince, Svátek Svaté
Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše a
žehnání manželům (otec Milan
Palkovič)
09:30 - Hlubočky - mše a žehnání
manželům (otec Milan Palkovič)
11:00 - Bukovany - mše a žehnání
manželům (otec Milan Palkovič)
11:00 - Bystrovany - mše a žehnání
manželům (otec Rudolf)
16:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
16:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 28. prosince, Svátek svatých
Mláďátek, mučedníků
15:00 - Velká Bystřice/ D.P.S. svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
16:00 - Kocourovec/kaple - mše
Úterý, 29. prosince
05:30 - Vánoční cesta po jesličkách
pražských kostelů
Středa, 30. prosince
15:30 - Mrsklesy - vánoční mše v
kapličce
Čtvrtek, 31. prosince
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Velká Bystřice/kostel koncert duchovní hudby
18:00 - Velká Bystřice - mše na
poděkování za uplynulý rok
23:00 - Velká Bystřice/kostel - výstav
Nejsvětější svátosti a svátostné
požehnaní
Pátek, 1. ledna, Slavnost Matky Boží
P.M.
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec
Rudolf)

Sobota, 2. ledna
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 3. ledna, II. Neděle po
Narození Páně
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)
15:00 - Hlubočky - vánoční koncert
našeho chrámového sboru
16:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
16:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 4. ledna
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 5. ledna
17:00 - Hlubočky/kostel - mše z
Vigilie Slavnosti Zjevení Páně +
žehnání vody, křídy a kadidla
Středa, 6. ledna
18:00 - Velká Bystřice - mše ze
Slavnosti Zjevení Páně + žehnání
vody, křídy a kadidla
Čtvrtek, 7. ledna
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 8. ledna
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 9. ledna
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 10. ledna, Svátek Křtu
Páně - ukončení liturgické doby
vánoční
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf)
11:00 - Bystrovany - mše
16:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
16:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 11. ledna
Začátek duchovního cvičení Otce
Josefa
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)

Středa, 13. ledna
07:30 - Filipov/basilika - česko německá bohoslužba u příležitosti 70.
výročí vzniku Ackermann -Gemeinde
Čtvrtek, 14. ledna
Konec duchovní cvičení Otce Josefa
17:00 - Bukovany - mše (zástup)
Pátek, 15. ledna
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
(zástup)
18:30 - Rajnochovice - škola
partnerství
Sobota, 16. ledna
07:30 - Rajnochovice - škola
partnerství
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle, 17. ledna , II. neděle v
mezidobí
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)
16:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
16:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 18. ledna , Památka P.M.
Matky jednoty křesťanů
Začátek týdne modliteb za jednotu
křesťanů
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)

Úterý, 19. ledna
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní
mše
Středa, 20. ledna
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 21. ledna
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 22. ledna
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 23. ledna
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 24. ledna, III. neděle v
mezidobí
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)
16:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
16:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 25. ledna , Svátek Obrácení
svatého Apoštola Pavla
Konec týdne modliteb za jednotu
křesťanů
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 26. ledna , Adorační den
farnosti Hlubočky

07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní
mše
16:00 - Hlubočky - Výstav Nejsvětější
svátosti a tichá adorace
17:00 - Hlubočky - mše na zakončení
adoračního dne
Středa, 27. ledna
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 28. ledna
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 29. ledna
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 30. ledna
11:00 - Velká Bystřice/kostel svatební obřad (Josef a Markéta)
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
19:00
Velká Bystřice/orlovna - orelský ples
Neděle, 31. ledna, IV. neděle v
mezidobí
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)
16:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
16:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření

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

...bude chloubou všech Ž 63,12b

LADÍME ADVENTNĚ
KDY:
20. prosince 2015 v 15:00
KDE:
kostel sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
ZAZNÍ SKLADBY: N. Bruhnse, J. Pachelbela, J. S. Bacha,G. Lasceuxa, F. CH. Mohrheima, J. Stanleye, +
žalm 28. a 63.
VARHANY A PŘEDNES: Tomáš Ulrich
******************************************************************************************

HLEDÁME OCHOTNÉ MALÉ A VELKÉ LIDIČKY NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU!
POŽADUJEME:
NABÍZÍME:

trochu času 9. nebo 10. ledna a ochotu pomoci.
mrznoucí ruce i nohy, ale i hřejivý pocit dobrého skutku.

PŘIHLASTE SE, PROSÍM, CO NEJDŘÍVE NA TEL. 737 311 844 PLESKOVÁ MARIE

******************************************************************************************

V podání Velkobystřického
řického chrámového sboru, sólistů
sólistů a orchestru zazní
pod vedením Ondřeje
Ond
Nakládala
ČESKÁ
ESKÁ MŠE PŮLNOČNÍ
P
Jakuba Jana Ryby
24.12.
24.12.2015
ve 22 hodin při půlnoční
V letošním roce uplynulo 250 let od narození a 200 let od smrti Jakuba Šimona Jana Ryby.
Od dětství
tství hrál na klavír, housle a varhany, studoval piaristické gymnázium v Praze a po jeho ukončení v roce
1785 filozofii. Získal značný
ný rozhled a vzdělání
vzd
- kromě češtiny a samozřejmé němč
ěmčiny četl francouzsky, italsky,
latinsky i řecky.
Od svých 23 let působil jako učitel
itel a varhaník v Rožmitále (nyní pod Třemšínem).
T emšínem). Oženil se s dcerou místního
místní
purkrabího. Manželství bylo velmi šťastné
ťastné a vzešlo z něj
n 13 dětí,
tí, z nichž však 6 zemřelo
zemř ještě v dětském věku.
Nejstarší Rybova dochovaná pastorela (tj. skladba komponovaná na vánoční
váno
vánoč
nebo pastýřský námět),
která pochází z roku 1788, již obsahuje motivy,
motivy které známe z mnohem známější České mše vánoční,
váno
jež je u nás
bezkonkurenčně nejčastěji
ji studovanou skladbou, obzvláště
obzvlášt mezi amatérskými hudebníky, hodně
hodn se však hraje i v
Německu
mecku a provedená byla i ve Velké Británii, Švédsku, na Novém Zélandu, v Austrálii
Austráli i v Argentině.
Rybovy mše byly také určitým průlomem
lomem v užití češtiny v liturgii.
Celkem Jakub Šimon Jan Ryba napsal na 1500 skladeb a to i díla velkolepá, určená
určená pro katedrály.
Abychom uctili památku tohoto autora, rozhodli jsme se tentokrát nastudovat jeho zatím málo známou, avšak
neméně půvabnou skladbu z roku 1788, pojmenovanou ČESKÁ MŠE PŮLNOČNÍ.
ČNÍ. Je to prostá vánoční skladba
určená
ená pro venkovský kostel v Rožmitále, respektující možnosti zdejších zpěvák
ěváků a muzikantů. Je napsaná
srdcem. Prostá, s líbivými
ými melodiemi, ale se silným nábojem.
A získali jsme k ní vřelý vztah i my - nejen pro její kvality, ale také proto, že noty, ze kterých zpíváme, jsou v
kostelním archívu již 80 let a zpívali z nich naše prababičky
prababi
a pradědové.
dové. Možná, že si ještě
ješt někdo z pamětníků
vzpomene na melodie, které se z kostelního kůru
k
nesly za jeho dětství.
Během
hem desetiletí pak bylo provedeno ještě
ješt mnoho dalších půlnočních mší, některé
které přímo
př
od bystřických kantorů.
I k těmto radostným a zpěvným
vným skladbám bychom se chtěli
cht během následujících
ledujících roků vrátit.
Nyní jsme se však pustili do průkopnické
kopnické práce - oživit jedno z raných děl českého klasika, jehož genialita a
pracovitost by jej učinily světoznámým,
toznámým, kdyby neobětoval svůjj život své rodině a povznesení vzdělanosti a
kultury prostého lidu na českém
eském venkově.
venkově
-ij******************************************************************************************

FARNOST A OREL VELKÁ BYSTŘICE
BYST
ZVE VŠECHNY LIDI DOBRÉ VŮLE
V
NA:

ŽIVÝ BETLÉM
KDE:
PŘED
ED FARNÍM KOSTELEM VE VELKÉ BYSTŘICI
KDY:
25. PROSINCE 2014 V 17HOD.
******************************************************************************************
JEDNOTA ORLA VELKÁ BYSTŘICE
BYST
srdečně zve příznivce a přátele,
átele, bratry a sestry na

13.. ORELSKÝ A FARNÍ PLES
KDY:
KDE:
HUDBA:
OBČERSTVENÍ:
ZAHÁJENÍ:
VSTUPNÉ:
PŘEDPRODEJ:

v sobotu 30.1.2016
v orlovně ve Velké Bystřici
Byst
Jaroslav Mrtvý
zajištěn
ěn domácí bufet
v 19:00
70 Kč,
č, studenti 50 Kč
K
U p. Zdeňka
Zdeň Lakomého, tel.: 602 760 821,
email: lakomy@muvb.cz

TOMBOLA
Vychází 20. 12. 2015, uzávěrka dalšího čísla 26.1. 2016.. Příspěvky
Př
do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky
ipomínky apod.) posílejte na denicekvb@seznam.cz. Farní
webové stránky www.farnost-vbystrice.cz, příspěvky
vky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na farnostvbystrice@centrum.cz.
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