
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky    Ročník 17 Číslo 2  Rok 2016 

 
 

ÚVODNÍK 
Bože, jenž zjevuješ svou všemohoucnost především v milosrdenství a 
odpuštění, dej nám prožít rok milosti, čas příhodný pro lásku k tobě a k 
bratřím v radosti evangelia. 
Vylévej na nás neustále svého Svatého Ducha, abychom neúnavně s 

důvěrou obraceli svůj pohled na toho, kterého jsme probodli, tvého Syna, 

který se stal člověkem, zářící tvář tvého nekonečného milosrdenství, 

bezpečné útočiště pro všechny nás hříšníky, kteří potřebujeme odpuštění a 

pokoj, pravdu, která osvobozuje a přináší spásu. 

On je Brána, kterou přicházíme k tobě, nevyčerpatelný zdroj útěchy pro 

všechny, krása, která nezná zatmění, dokonalá radost v životě bez konce. 

Prokaž nám to na přímluvu Neposkvrněné Panny, prvního a nádherného 

plodu velikonočního vítězství, zářící jitřenky nového nebe a nové země, 

bezpečného přístavu naší pozemské pouti.  

Otče Dej, prosíme, ať všichni, kdo projdou Branou Milosrdenství s kajícím 

duchem, obnoveným úsilím a synovskou důvěrou, prožijí živou zkušenost 

tvé otcovské něžnosti a obdrží milost odpuštění, aby slovy i skutky svědčili 

o tváři tvého milosrdenství, našem Pánu Ježíši Kristu, který žije a kraluje na 

věky věků."  

Viz text liturgické modlitby při otvírání svaté brány. 

 

POJEĎME SPOLU NA FARNÍ POUŤ DO NAŠÍ OLOMOUCKÉ KATEDRÁLY 

V sobotu 13. února 2016 budou představeny při slavnostní bohoslužbě Otci Arcibiskupovi katechumenky, které 

se mají zanedlouho narodit skrze svátost křtu na naší farní rodiny.  

Z farnosti Velká Bystřice jsou to Petra Habáňová a Martina Enaiglová; Miroslava Navrátilová a Jana Topolářová 

z farnosti Hlubočky.  Bohoslužba v katedrále sv. Václava v  Olomouci  začíná v 10.00 hod.   

Rád bych vás pozval k  prožití této jedinečné události.  Nabízím možnost, abychom se tímto způsobem přiblížili 

těmto maminkám a jejich rodinám. Věřím, že nám všem záleží, aby se mezi námi cítily dobře a zapojily se 

postupně do života našeho společenství.   

Mimo jiné bych chtěl, jako jeden z vás, spolu se svými bratry a sestrami v Kristu projít svatou bránou 

milosrdenství na znamení upřímné postní snahy - obnovit nebo uzdravit mezilidské vztahy v našich farnostech.   

Přeji vám i sobě smysluplné prožití času postní obnovy.                      Váš otec Josef 

PS: odjezd vlaku z Velké Bystřice – zastávky je v 8.10 hod.  

 

MIMO JINÉ 

Tříkrálová sbírka 2016 

O tříkrálové sbírce čteme v novinách, slyšíme v rádiu, vidíme v televizi a není třeba nic dodávat. Účel a využití 

jsou také všeobecně známé. Také už bereme jako samozřejmost, že se do sbírky zapojuje naše farnost s velkým 

nasazením! Takže věřím, že každý z vás se s nimi také potkal. Všem dárcům patří velký dík za finanční 

příspěvky, ale také za radostná setkání! Krásnou (a také jedinou) odměnou těm, co věnovali svůj čas a 

koledovali, byla věta: „Jste hodní, že jste přišli, těšili jsme se na vás…!“ Koledování se pak stává radostí a vůbec 

nevadí, že vám mrznou nohy i ruce, že sebou občas seknete, když je náledí nebo plácnete do sněhu, který je 



poněkud špinavý (některé „královské“ oděvy se tak stávají nepoužitelné pro příští rok…). A co bylo letos 
mimořádné?  Tříkrálová koleda zní pěkně asi s každým hudebním nástrojem, ale pozor! Letos to byl i flašinet, 

který jednu velkobystřickou skupinku doprovázel!  A co myslíte? Nechal si čtyřnohý Baltazar otce Josefa ujít 

tříkrálovou sbírku? To víte, že ne! Jakmile zjistil, že králové ve skupině jsou jen dva a chybí jim „ten černý 

vzadu“, radostně poskočil a pak už skákal celou cestu s nimi. 

Marie Plesková 

A jak to všechno vlastně dopadlo?  

Bukovany 15 740 Kč 3 skupinky 

Bystrovany 17 286 Kč 4 skupinky 

Hlubočky 40 168 Kč 7 skupinek 

Mrsklesy 12 067 Kč 2 skupinky 

Práslavice 24 440 Kč 3 skupinky 

Velká Bystřice 66 662 Kč 9 skupinek 

Celkem 176 363 Kč  

+ hromada sladkostí, ale o tu se už malí králové dobře postarali. Takže ještě jedenkrát všem velký dík a těšíme se 

na příští rok! 

Marie Plesková 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 

Drazí bratři a sestry, 

mám radost z toho, že se Tříkrálová sbírka skvěle rozvinula a stále stoupá počet koledníků i výnos sbírky a 

upřímně děkuji všem koledníkům, dárcům i organizátorům. Děkuji nejen za vybrané peníze pro pomoc 

potřebným. Děkuji koledníkům, že roznášeli radost z narození Krista, kterého viděli v Betlémě. Skutečnost, že 

Bůh není od nás daleko, že má o nás zájem a chce nám pomoci, a proto se stal jedním z nás, je důvodem k 

obrovské radosti. O té se musí dovědět celý svět. My, kteří to víme, máme poslání o tom svědčit a Boží lásku 

roznášet do světa. Lidé, kteří poselství koledníků přijali, dostali příležitost ukázat prostřednictvím koledníků 

lásku k potřebným. Tak se zapojili do velikého díla Boží lásky, která uzdravuje svět, a sami zakusili radost z 

dobrého skutku. Ještě jednou všem děkuje a všem žehná  

arcibiskup Jan 

Pastýřský list pro 1. neděli postní 

Drazí bratři a sestry, 

vstoupili jsme do postní doby Svatého roku milosrdenství. Je to mimořádná příležitost k duchovnímu uzdravení a 

novému vykročení na svaté cestě, kterou nás chce vést Pán k trvalému štěstí. Moudrost počítá s posledním cílem. 

Nedívat se dál než na současnost je pošetilá krátkozrakost. Co konkrétně máme udělat k prohloubení moudrosti? 

Mojžíš nás v prvním čtení vyzval, abychom se podívali do historie národa, rodiny i naší osobní a snažili se 

objevit, co pro nás Bůh velikého udělal, co nám dal. Připomeňme si, co všechno dobrého jsme dostali od rodičů, 

v našich rodinách, zděděné dary a vrozené schopnosti, náklonnosti, talenty, vzdělání, ale i krásu naší země a 

pokojné časy i poměrný blahobyt ve srovnání s těmi, kteří žijí v zemích bez vody, nebo ve válkách a hladu, ve 

vyhnanství či v ohrožení epidemiemi. Jen v minulém roce bylo na světě pro víru zavražděno více než sedm tisíc 

křesťanů. Máme proč chválit Boha, děkovat mu a veřejně vyznávat, že nás nezaslouženě zahrnuje úžasnou 

láskou. Máme co měnit, abychom se nemuseli před těmi, kdo dávají život za Krista, stydět. 

Svatý Pavel nás ujistil, že víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Po pravdě musíme 

přiznat, že naše víra není zatím tak silná, abychom se mohli považovat za spravedlivé. Když říkám víra, 

nemyslím jen na rozumové uznávání toho, co nám Církev k věření předkládá, ale na takové přijetí Božího slova, 

které mění naše postoje i skutky, aby byly ve shodě s Božím plánem. Příčinou mohou být pochybnosti, které jsou 

dnes módní, nebo naše slabost. 

Evangelium nás zavedlo na poušť, která je místem zásadního rozhodnutí pro Boha, nebo proti němu. I Pán Ježíš 

tam prožíval pokušení, ale jak jsme viděli, on zvítězil. Postní doba vede na poušť i nás a připomíná, že jí 

nemůžeme projít a zůstat lhostejní. Je třeba se znovu rozhodnout pro Boha. 

Říká se, že dnešní doba je nemocná nerozhodností. Mnozí se bojí vyjádřit svůj názor, aby nenarazili, nebo aby se 

nezdálo, že se povyšují nad ostatní, aby byli korektní a tolerantní. Dokonce i současná kultura nám předkládá 
místo hrdinů silných a sebevědomých, ale současně skromných a jistých, hrdiny zmítané nejistotou, 

pochybnostmi a smutkem. Pochybnost se převléká za pokoru. Pochybnost není pokora. Pochybnost je 

pochybnost, je to nevíra. Je nutné se jí zbavit a ne ji hýčkat.1 Apoštol nám řekl, že víra vede ke spravedlnosti. 

Hledáme-li spravedlnost, odmítněme pochybnosti a najděme odvahu pevně věřit. 

Druhou příčinou mohou být naše slabosti, které však můžeme ve svaté zpovědi odevzdat Božímu milosrdenství a 

nechat se uzdravit. Někdy se trápíme hledáním toho, co je třeba vyznat. Někdo dokonce říká, že je zbytečné 



chodit ke zpovědi, když nemáme těžké hříchy. Opak je pravdou. Nikdo není tak zdravý, aby nepotřeboval 
uzdravení duše. Hřích spočívá v tom, jakým způsobem člověk Bohu odpovídá. Proto je dobře nejprve žasnout 

nad Boží štědrostí k nám, abychom si uvědomili, jak málo býváme vděční, jak málo se umíme radovat z Boží 

přízně. Pak se ptejme na to, co nás mrzí, co třeba není ani hříchem, ale je kořenem různých chyb. Může to být 

zklamání, zranění, utrpěná křivda, s níž jsme se nevyrovnali, zatrpklost, která způsobila naše uzavření, 

nepříjemnosti s druhými, které jsme ani nezavinili, ale kvůli nimž se některým lidem vyhýbáme, nevyslyšená 

modlitba, kvůli níž se mračíme na Pána Boha, nesplněné přání, od něhož jsme se nedokázali osvobodit, možná 

jen špatné počasí a nízký tlak nahrávají naší nechuti, uzavřenosti, skepsi a špatné náladě, kterou neumíme 

ovládat. Právě v těchto úzkostech, které nejsou samy o sobě hříchem, můžeme hledat příčiny naší nedbalosti a 

roztržitosti v modlitbě, naší netrpělivosti, škodolibosti, pomstychtivosti či nepřejícnosti a nelaskavosti, naší 

duchovní stagnace. Za neochotou přijímat Boží vnuknutí je často skrytá nedostatečná víra, která by naopak rostla 

a sílila větším spoléháním na Boha než na vlastní zkušenosti, větší důvěrou v jeho moc, která umí překonat naše 

strachy. 

Někdy se na duchovní cestě můžeme dostat do slepé uličky, když se příliš soustředíme na spravedlnost, které 

není možné dosáhnout. Pak jsme zablokovaní a naše vztahy umírají, dokonce i rodiny se rozpadají. Připomeňme 

si, že spravedlnost je nejnižší mírou lásky, zatímco láska je plnou mírou spravedlnosti. Požadavek spravedlnosti 

musíme prakticky překračovat milující a milosrdnou náklonností k druhému. Kvůli přežití našich vztahů i celé 

společnosti může být nutné odpustit i těžká provinění proti spravedlnosti a opět se smířit. Odpuštění, smíření a 

milosrdenství i v bezvýchodné situaci nabízí východisko a novou budoucnost, protože způsobuje něco samo o 

sobě nemožného, když promíjí, co je z hlediska spravedlnosti neprominutelné. Toto dělá Bůh při každé zpovědi a 

svým odpuštěním nám dává možnost odblokovat a uzdravit i naše vztahy k bližním. Takové prožití svátosti 

smíření, když bude pravidelné, se stane pravou studnou duchovního zdraví. Začne duchovní uzdravování. 

Přijmout odpuštění hříchů znamená hmatatelně se dotýkat milosrdenství, znamená to přijmout Ducha Svatého, 

který je odpuštěním hříchů.  

Drazí bratři a sestry, upřímně zvu každého z Vás k nové zkušenosti Božího milosrdenství a přeji Vám nový objev 

vnitřní svobody, radost z Božího přátelství a uzdravení srdcí, která budou schopná štědrým rozdáváním 

milosrdné lásky uzdravovat své okolí. Pobyt na poušti je náročný, ale může být začátkem vítězné cesty jako u 

Pána Ježíše, který na začátku svého působení zvítězil nad pokušením ďábla na poušti a na konci svého působení 

ho přemohl na kříži a vyrval mu kořist, kterou jsme my. Dnešní nová volba Boha je začátkem naší cesty k 

velikonočnímu vítězství. 

Na této cestě Vás provázím denně svou modlitbou a každého, kdo se přihlásí, budu provázet denní myšlenkou 

prostřednictvím sms na mobilu. Zároveň Vás zvu na národní pouť k Božímu milosrdenství do Krakova na sobotu 

28. května, zvláště ty, kteří chtějí duchovně připravit cestu našich mladých na Světové setkání mládeže s 

papežem. O vzájemnou modlitbu prosí a ze srdce žehná  

arcibiskup Jan 

Manželské večery 

Centrum pro rodinný život v Olomouci zve manželské páry na kurz Manželské večery. Jedná se o 8 večerních 

setkání. Součástí každého setkání je přednáška, večeře a diskuze v páru. Po domluvě je možné zajistit i hlídání 

pro děti. Kurz se koná v klášteře dominikánů v Olomouci. První setkání je 11. února od 18 hodin.  

Více informací na plakátu nebo na www.rodinnyzivot.cz.  Přihlášky a bližší informace: Centrum pro rodinný 

život, Biskupské nám. 2, Olomouc.  Uzávěrka přihlášek: 4. 2. 2016, Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Cmarová,  

e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel.: 733 755 955; www.rodinnyzivot.cz 

 

Křížová cesta Vladimíry Sidorové ve farním kostele Stětí svatého Jana Křtitele  

Na letošní postní dobu 2016 jsme požádali paní Vladimíru Sidorovou o zapůjčení její křížové 

cesty do našeho farního kostela ve Velké Bystřici.  Autorka je mladá výtvarnice, která se ve 

svojí tvorbě dlouhodobě věnuje umění s duchovním obsahem. Mohli jsme se s ní setkat už 

v roce 2012, kdy měla v naší Galeriizet svoji výstavu pod názvem NAHÉ KOMNATY.  

VLADIMÍRA SIDOROVÁ 

1977 – narozená v Čadci (SK) 

1995-2000 – magisterské studium psychologie a výtvarné tvorby na Univerzitě Konštantína 

filozofa v Nitře (SK), Studovala malbu, grafiku, fotografii, modelování, videoinstalaci a 

Intermediální tvorbu u různých akademických malířů a sochařů. 

1998-1999 – stáž na katedře fotografie na FAMU v Praze pod vedením prof. Miroslava Vojtěchovského 

2001-2003 – studijní pobyt v Londýne (GB) 

2005-2008 – studium anglického jazyka a literatury na filozofické fakultě Univerzity Konštantína filozofa 

v Nitře. Od roku 2008 žije a pracuje v České republice. 

http://www.rodinnyzivot.cz/


Připravujeme také malou vernisáž, ve které nám paní Sidorová osobně přiblíží poselství obrazů své křížové 
cesty. Bohužel termín konání je doposud v jednání. Budeme vás včas informovat v ohláškách nebo na webových 

stránkách. 

 

KALENDÁŘ ÚNOR 
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  

Pondělí, 1. února 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 2. února,  Svátek Uvedení Páně do 

chrámu (Hromnice) 

09:00 - Olomouc/Arcibiskupství - setkání 

kněží k přípravě biřmovanců 

16:00 - Kocourovec/kaple - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kostel - mše ze 

Svátku Uvedení Páně do chrámu  

Středa, 3. února,  Památka svatého Blažeje 

biskupa a mučedníka 

15:30 - Mrsklesy/kaple - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše svatá a 

svatoblažejské požehnání 

19:00 - Velké Bystřice/fara - setkání 

pastorační rady farnosti 

Čtvrtek, 4. února 

10:30 – 13:00 -  návštěvy nemocných 

16:00 - Svésedlice - mše 

17:00 - Bukovany - mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 5. února.  První pátek v měsíci 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše (zástup 

otec Libor) 

Sobota, 6. února 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností 

(zástup otec františek Foltýn) 

 

Neděle, 7. února,  V. neděle v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 

(zástup) 

08:00 - Velká Bystřice - mše a 

svatoblažejské požehnání (otec Antonín 

OP) 

09:30 - Hlubočky - mše a svatoblažejské 

požehnání (otec Antonín OP) 

11:00 - Bukovany - mše a svatoblažejské 

požehnání (otec Antonín OP) 

11:00 - Bystrovany - mše a svatoblažejské 

požehnání (otec Rudolf) 

15:00 - Velká Bystřice/fara - přednáška na 

téma: "skutky milosrdenství" P. Bohumír 

Vitásek  

17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 

Svátostí (adorace za mír) 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření  

18:00 - Velká Bystřice/fara - příprava na 

biřmování 

Pondělí, 8. února 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 9. února 

09:00 - Velká Bystřice/kaple - mše pro 

seniory 

09:30 - Setkání na faře pro seniory 

Středa, 10. února,  Popeleční středa - 

začátek posvátné doby postní - přísný půst a 

půst újmy 

10:00 - Velká Bystřice/DPS u svaté Anny - 

mše s udílením popelce 

17:00 - Hlubočky - mše s udílením popelce 

18:00 - Velká Bystřice - mše s udílením 

popelce 

Čtvrtek, 11. února 

10:30 – 13:00 -  návštěvy nemocných 

16:00 - Svésedlice - mše a udílení svátosti 

nemocných 

17:00 - Bukovany - mše a udílení svátosti 

nemocných 

18:00 - Přáslavice - mše a udílení svátosti 

nemocných 

Pátek, 12. února 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny 

17:00 - Hlubočky - mše a udílení svátosti 

nemocných 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše a udílení 

svátosti nemocných (zástup) 

Sobota, 13. února 

10:00 - Olomouc/katedrála - pontifikální 

mše a přijetí mezi kandidáty křtu 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností  

 

Neděle, 14. února,  I. neděle postní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše a popelec 

09:30 - Hlubočky - mše a křestní obřad ve 

mši + popelec 

11:00 - Bukovany - mše + popelec (otec 

Rudolf) 

11:00 - Bystrovany - mše + popelec (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, 15. února  

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Čtvrtek, 18. února 

17:00 - Bukovany - mše(zástup) 

Pátek, 19. února 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

Sobota, 20. února 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností  

 

Neděle, 21. února,  II neděle postní 

Koná se sbírka "Haléř svatého Petra" 

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, 22. února, Svátek Stolce sv. Petra 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 23. února 

07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše 

09:30 - Setkání na faře pro seniory 

Středa, 24. února 

15:30 - Mrsklesy/kaple - mše 

Čtvrtek, 25. února 

10:30 – 13:00 -  návštěvy nemocných 

16:00 - Svésedlice - mše 

17:00 - Bukovany - mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 26. února 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

Sobota, 27. února 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností  

 

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  

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz! 
Vychází 31. 1. 2016, uzávěrka dalšího čísla  24.2. 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 
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