Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky

ÚVODNÍK
Adventní zamyšlení
V adventní době zaznívají silné
obrátit se jen k sobě samému, ke
se k Bohu. Zdroj života totiž není v
v Ježíši Kristu přiblížil na dosah.
který nabízí naplněný života cestu
Přijmout výzvu adventu znamená
se s ním a také s těmi, kdo jsou
znemožňuje jít po jeho cestách.
konkrétním pozváním nejen do
Několik návrhů k prožití
Věř, že Bůh může a chce vstoupit
ve spojení s ním totiž dokážeš
komunikaci s Bohem v modlitbě i
druhými i sám se sebou. Vnímej
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výzvy k pokání a obrácení.Pokání podle Božího slova ale neznamená
svým slabostem, chybám a hříchům. Pokání v první řadě znamená obrátit
nás samých.Zdroj naplněného života je v Bohu. A tento zdroj se nám
Prožít plodně adventní dobu tedy znamená nově se setkávat s Bohem,
dál.
vycházet mu v ústrety, obracet se k Bohu, pozvedat k němu své oči, smířit
kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám
Prožít správně advent znamená nově se zrodit ve svém srdci. Advent je
Betléma, ale i do nebe.
adventu:
do každé oblasti tvého života. Zvi ho do všeho, co jsi a co prožíváš. Jen
proměnit své srdce a realitu, ve které se nacházíš! Najdi si čas pro
ve ztišení. Naslouchej Božímu slovu četbou Bible. Smiř se s Bohem, s
pozorněji chvíle, kdy můžeš svou víru uplatňovat láskou.

Vážení čtenáři našeho Děníčku,
zdravím vás na samém začátku doby příprav na nejkrásnější svátky
roku… Líbí se mi nadšení našinců
pro obnovování starých lidových tradic. Rád bych dal impulz pro další
iniciativu v tomto směru. Nabízím během letošní doby adventní otevřený velkobystřický kostel každé ráno
od 6.30 do 7.30, abychom v tichu naší svatyně zakusili trochu z toho, co zde čerpali naši předci, když chodili
každé ráno v zimě a blátě s lucernami na tzv. roráty. U svatostánku domu Božího můžete i vy zakoušet pokoj a
naději, který přinesl Ježíš svým narozením všem lidem dobré vůle. Nemusíte se bát, že budete rušivým
elementem. Každý bude vítán. Zvu všechny lidi dobré vůle na ranní osvěžující léčivou kůru v kostelním tichu.
Stačí jen vejít, zapálit svoji svíčku a posadit se… Na jak dlouho chcete. Nic víc.
Předem děkuji za to, že každý z vás tam přinese trochu světla do temnoty našich dní.
Otec Josef Opluštil - velkobystřický farář
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE OD OTCE JOSEFA
Svatý rok milosrdenství bude zahájen 8. prosince 2015, tedy padesát let po ukončení 2. vatikánského koncilu.
"Církev cítí, že je třeba tuto událost uchovávat v živé paměti. Tehdy začala nová etapa jejích dějin. Otcové
shromáždění na koncilu silně pocítili – jako opravdové vanutí Ducha – požadavek mluvit k lidem své doby o
Bohu srozumitelnějším způsobem. Byly zbořeny hradby, které příliš dlouho uzavíraly církev do privilegované
pevnosti, a nadešel čas zvěstovat evangelium nově," vysvětluje datum zahájení svatého roku František.
Zakončení je naplánované na 20. listopad 2016, kdy bude církev prožívat slavnost Ježíše Krista Krále.
Při zahájení se ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu otevře Svatá brána, která bývá zazděná a otevírá se pouze
při mimořádných příležitostech. Podle papeže má být především „Bránou milosrdenství“: „V tomto případě
půjde o Bránu milosrdenství, kde každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští
a dodává naději.

Novinkou svatého roku je skutečnost, že bude probíhat nejen v Římě, nýbrž i v diecézích na celém světě. Pět dní
po zahájení roku budou ve všech katedrálách, nebo konkatedrálách a jiných kostelech zvláštního
významu, otevřeny právě tyto „Brány milosrdenství“, které zůstanou otevřené po celý rok.
Olomoucká arcidiecéze – Olomouc/katedrála sv. Václava – v neděli 13. prosince 2015 v 10.00 hod. bude
zahájení v kostele Panny Marie Sněžné, následuje průvod do katedrály sv. Václava, kde bude otevřena Svatá
brána
POZOR!Jedinečná možnost být přitom– to je důvod pro vytvoření časového prostoru pro naše zapojení se do
liturgie otvírání brány svatého roku - Brány milosrdenství v naší olomoucké katedrále. K tomu má napomoci to,
že podobně jako v olomouckých farnostech bude jednorázově pozměněn harmonogram bohoslužeb třetí neděle
adventní v našich farnostech. Konkrétně – v neděli 13. 12.(2015) zůstane v normálním čase 8.00 hod. mše ve
Velké Bystřice a mimořádně bude přesunuta na 13.30 hod. mše ve farním kostele v Hlubočkách. Bohoslužby
v Bukovanech a v Bystrovanech se pro tuto neděli ruší.
Adventní soutěž pro děti - Jak se co nejlépe připravit na vánoce
Váš úkol pro tento advent (2015) zní…Zastavit se v adventu ráno na chvilku v kostele a přinést tam světlo! Za
každou ranní (i velice krátkou) návštěvu dostanu jako odměnu zvláštní nálepku pro adventní soutěž! Kdo bude
mít nejvíc, vyhrává! A na všechny ostatní zúčastněné čeká odměna v podobě hodnotných kniha jiných dárků…
Výhercové si budou moci vybrat jako první!! Tyto dárky děti dostanou připobožnosti u jesliček v kostelíku
svatého Antonína v Bukovanech na Štědrý den 24. 12. (2015) v 14.30 hod.
Připravujeme o letošních vánocích – putování po pražských jesličkách
Jako každý rok chceme nabídnout zážitek vánoční pouti, abychom v několika svatyních hlavního města
pozdravili našeho Spasitele. Pouť chceme podniknout v úterý 29.prosince 2015, cestovat se bude vlakem a
přihlásit se můžete u pana Zdeňka Lakomého. Podrobnosti uvedeme ve vánočním vydání našeho Děníčku.
Stručné vysvětlení - proč se neposouval čas pátečních bohoslužeb?
Hlavním důvodem pro zafixování času počátku bohoslužby v Hlubočkách na 17. hodinu (bez ohleduna posun
času) je snaha umožnit účastna mši v Hlubočkách několika lidem, kteří jsou důležití pro liturgii (varhanice,
ministranti).Zn. dříve než v 17.00 to nešlo!
Zkušenost z našeho pobytu ve Velkých Losinách - Péče o maminku kněze.
Paní Ludmila Palkovičová (maminka otce Milana) oslavila letos v červnu 91 roků a na velkolosinské faře bydlí
už přes deset roků. Téměř celou tuto dobuje z důvodu vážné nemoci (a samozřejmě i věku) odkázaná na cizí
pomoc. Samozřejmě kvůli tomu je zde pracovnice Charity. Ale jen v pracovní dobu! Podle mě inspirativní může
být míra zapojení dobrovolnic z farnosti. Dobrovolná služba lidí funguje mimo běžnou pracovní dobu, někdy o
víkendech, mimořádně v případě potřeby i přes noc. Hlavní náplň pomoci spočívá v obyčejném naslouchání.
Prostě být s ní, aby se necítila osamělá. Většinu této péče může zvládnout normální člověk bez zvláštní průpravy.
Cílem je umožnit otci Milanovi, aby se mohl věnovat naplno pastoraci. Líbí se mi také, že plodem této aktivity je
vznik modlitebního společenství (nejen těchto pomocníků), které se setkává každou středu.
P.S. Prosím v podobném duchu o pomoc s mojí maminkou.
Váš otec Josef
MIMO JINÉ
Předvánoční setkání
Pečovatelská služba ve Velké Bystřici pořádá pro své klienty tradiční předvánoční setkání.
Zveme i vás, kteří máte chuť pobýt s námi, na faru ve Velké Bystřici. Poslechneme si vystoupení cimbálovky
Krušpánek, zazpíváme si vánoční koledy. Společně se tak v duchu adventní doby přiblížíme o krůček blíže
k oslavě Narození Páně.
Setkání se uskuteční 16.12.2015 ve středu v 16.00 hodin na faře ve Velké Bystřici, kde má pečovatelská služba
své zázemí.
Těšíme se na všechny, kteří přijdete podpořit naše malé společenství.
Alena Pírková
Tříkrálová sbírka 2016
Čas běží neuvěřitelně rychle a už je zase čas na přípravu tříkrálové sbírky! Hledáme spolupracovníky pro Velkou
Bystřici! Každý rok vypomáhají "králové" z okolních vesnic a přitom Velká Bystřice je přece největší! Prosíme
tedy všechny, kdož by byli ochotni věnovat půl dne svého času pro dobrou věc! Chodit budeme o víkendu 9. A
10.1.2016. Kostýmů máme dost a ještě můžeme ušít další! A nebojte se - lidé už na nás většinou čekají a těší

se. Vzhledem k tomu, že vedoucí skupinek musí mít průkazku, žádá Charita už teď údaje, aby mohla vše včas
vypsat, natisknout, připravit a rozvézt na obecní úřady. Prosím tedy všechny zájemce, aby se přihlásili co nejdřív
u koordinátorky TKS farnosti - Marie Pleskové, Tel: 737311844. Díky všem!
CO SE DĚLO
12. výstava amatérských malířů a fotografů
Dne 15.11.2015 proběhlo v orlovně ve Velké Bystřici zahájení už 12. ročníku výstavy amatérských malířů a
fotografů. Pro vnímání krásy nás nejdřív naladilo vystoupení folklórního souboru Krušpánek, šikovné mladé
holky pod vedením Lenky Černínové nám zahrály a zazpívaly nejen hanácké lidové písně, lahoda pro ucho. A
lahoda pro oko visela na panelech kolem. Máme už 12. ročník a vždycky nás překvapí, že se najdou další a další
amatérští výtvarníci z Bystřice a okolí, kteří nám svou tvorbou zprostředkují „kousek nebe“- tu krásu, které je
kolem nás; a i když jsou to amatéři, tak jsou jejich díla od profesionálů mnohdy k nerozeznání. Tentokrát se jako
malíři představili Květoslava Beranová (Hlubočky), Pavla Dragounová (Samotišky), Dagmar Elsnerová (Velká
Bystřice), Ivana Foretová (Velká Bystřice), Radek Janka (Bystrovany), Petr Juráň (Velká Bystřice), Antonín
Krejzar (Dolany), Lenka Peřinová (Velká Bystřice), Miloš Vojáček (Doloplazy), Pavel Vojáček (Olomouc) a
jako fotografové: Veronika Bergerová (Bukovany), Marek Coufal (Lošov), Radovan Jurka (Jívová), Jiří Kroupa
(Bystrovany) a Michal Lakomý (Velká Bystřice). S doprovodným uměním „Andělé mezi námi“ vystavovala
Renáta Dolinek (Mladějovice), ke zhlédnutí byl také soubor váz z českého skla (z výstavy EXPO) a keramika
Radka Janky. Myslím si, že každý návštěvník si mohl nalézt to své – ať už realistickou tvorbu: např. nádherná
byla Cesta na Sv. Kopeček nebo Rybník v Hlušovicích od Pavly Dragounové či různé obrázky přírody od Lenky
Peřinové či Sova od Ivany Foretové; nebo abstraktní umění např. Radka Janky (měl své obrazy vystavené i
s vtipnými komentáři – jaký příběh se na obraze odehrává nebo za jakých podmínek obraz vznikl). A
fotografové? Letos převládly fotografie z cest – z vysokohorských oblastí od autora Radovana Jurky, pak také
z Walesu od Veroniky Bergerové; za zmínku stojí také fotografie obce Bystrovany z ptačí perspektivy (autor Jiří
Kroupa) – které byly pořízeny za vyjímečné situace – v Bystrovanech se letos opravovala střecha kaple, a to jsou
fotky z věžičky, kam by se jinak nikdo nevyšplhal. Přejme všem umělcům tvůrčího ducha a zapálení, ať se zase
příští rok můžeme nechat „pohladit na duši“.
Marie Adamcová
KALENDÁŘ NA ADVENT
Neděle, 29. listopadu, I. neděle
07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
adventní
adventní mše
Neděle, 6. prosince, II. neděle
07:30 - Velká Bystřice svátost
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
adventní
smíření
Čtvrtek, 3. prosince
07:30 - Velká Bystřice svátost
08:00 - Velká Bystřice - mše
07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
smíření
09:30 - Hlubočky - mše
adventní mše
08:00 - Velká Bystřice - mše
11:00 - Bukovany - mše (otec
10:30 – 13:00 - návštěvy
09:30 - Hlubočky - mše
Rudolf)
nemocných
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše
16:00 - Svésedlice - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec
16:00 - Hlubočky/kostel - adventní
17:00 - Bukovany - mše
Rudolf)
koncert barokní hudby
18:00 - Přáslavice - mše
16:00 - Velká Bystřice/kostel 16:00 - Velká Bystřice/kostel Pátek, 4. prosince. První pátek v
kostel otevřený k tiché modlitbě
kostel otevřený k tiché modlitbě
měsíci prosinci
před Nejsvětější Svátostí (adorace
před Nejsvětější Svátostí (adorace
10:00 – 13:00 - Velká
za mír)
za mír)
Bystřice/fara - úřední hodiny
16:00 - Velká Bystřice/kostel 16:00 - Velká Bystřice/kostel 16:30 - Hlubočky svátost smíření
svátost smíření
svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
17:30 - Velká Bystřice/fara Pondělí, 30. listopadu, Svátek sv.
17:00 - Velká Bystřice - svátost
naukové setkání skupiny v rámci
Ondřeje
smíření (otec Česlav OP)
přípravy na svátosti
07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Pondělí, 7. prosince
adventní mše
(otec Česlav OP)
07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
15:00 - Velká Bystřice/ D.P.S.
19:00 - Rajnochovice škola
adventní mše
svaté Anny - mše (otec Josef)
partnerství
15:00 - Velká Bystřice/ D.P.S.
Úterý, 1. prosince
Sobota, 5. prosince
svaté Anny - mše (otec Josef)
07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
09:00 - Rajnochovice škola
Úterý, 8. Prosince, Slavnost Panny
adventní mše
partnerství
Marie počaté bez poskvrny
Středa, 2. prosince
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
prvotního hříchu
platností (zástup)

07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
13:30 - Hlubočky - mše
17:00 - Bukovany - mše
adventní mše
16:00 - Velká Bystřice/kostel 18:00 - Přáslavice - mše
Středa, 9. prosince
kostel otevřený k tiché modlitbě
Pátek, 18. prosince
07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
před Nejsvětější Svátostí (adorace
10:00 – 13:00 - Velká
adventní mše
za mír)
Bystřice/fara - úřední hodiny
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
16:00 - Velká Bystřice/kostel 16:00 - Velká Bystřice/fara Čtvrtek, 10. prosince
svátost smíření
modlitební setkání skupiny v rámci
07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
18:30 - Velká Bystřice/kostel přípravy na svátosti
adventní mše
adventní koncert souboru Rovina a
17:00 - Hlubočky - mše
10:30 – 13:00 - návštěvy
hostů
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
nemocných
Pondělí, 14. prosince
Sobota, 19. prosince
16:00 - Svésedlice - mše
07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
17:00 - Bukovany - mše
adventní mše
platností
18:00 - Přáslavice - mše
15:00 - Hrubá Voda/domov
Pátek, 11. prosince
důchodců - mše
Neděle, 20. prosince, IV. neděle
10:00 – 13:00 - Velká
15:00 - Velká Bystřice/ D.P.S.
adventní
Bystřice/fara - úřední hodiny
svaté Anny - mše (otec Bohumír
07:30 - Velká Bystřice svátost
17:00 - Hlubočky - mše
Vitásek)
smíření
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Úterý, 15. prosince
08:00 - Hlubočky - svátost smíření
Sobota, 12. prosince
07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
08:00 - Velká Bystřice - mše (otec
10:00 - Svésedlice/kaple - mše za
adventní mše
Josef Novotný)
místní SDH
Středa, 16. prosince
09:30 - Hlubočky - mše
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
11:00 - Bukovany - mše
platností
adventní mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec
Neděle, 13. prosince, III. neděle
16:00 - Mrsklesy/kaple - mše
Rudolf)
adventní
15:00 - Velká Bystřice/kostel 07:30 - Velká Bystřice svátost
předvánoční svátost smíření (otec
smíření
František Foltýn)
08:00 - Velká Bystřice - mše
Čtvrtek, 17. prosince
15:00 - Velká Bystřice/kostel 10:00 - Olomouc/kostel PM
07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
adventní ladění u velkobystřických
Sněžné - procesí k bráně Svatého
adventní mše
varhan, účinkuje Mgr. Tomáš
roku v olomoucké katedrále 10:30 – 13:00 - návštěvy
Ulrich
zahájení roku Božího
nemocných
milosrdenství
16:00 - Svésedlice - mše
KAŽDÝ DEN – 06.30 - Velká Bystřice/kostel - adventní zastavení v tichu
Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz!
POZVÁNKY
******************************************************************************************
Římskokatolická farnost Hlubočky pořádá a srdečně zve na

ADVENTNÍ KONCERT (nejen) BAROKNÍ HUDBY
V PODÁNÍ:
souboru MUSICA ORGANUM
KDY:
v neděli 29.11. 2015 v 16 hodin
KDE:
v kostele Božského Srdce Páně v Hlubočkách
PROGRAM:
skladby J.S.Bacha, G.F. Händela, sv. Hildegardy a další
******************************************************************************************

DALŠÍ ČÍSLO DĚNÍČKU VYJDE 20. PROSINCE!
Vychází 29. 11. 2015, uzávěrka dalšího čísla 16.12. 2015. Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na denicekvb@seznam.cz. Farní
webové stránky www.farnost-vbystrice.cz, příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na farnostvbystrice@centrum.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

