Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky
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ÚVODNÍK
Moji milí čtenáři a čtenářky našeho farního časopisu.
Posílám vám všem pozdrav z nedávné pouti do blízkého
zahraničí. V den Památky P. M. Prostřednice všech milostí (8.
5.) jsme s malou skupinkou putovali nejdříve do Šaštína
(Bazilika Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně-Stráži, jedna z
nejvýznamnějších bazilik Slovenska). Nakonec pak na starobylé
místo blízko Mikulčic, kde na slovenské straně řeky Moravy
v Kopčanech stojí nejstarší kostel ve Střední Evropě. Odtud
z tohoto mysticky nádherného posvátného místa pochází i moje
pohlednice.
V den velikých milostí jsem si vás vezl i nesl v srdci s sebou,
abych jako poutník prosil o potřebné dary. Na oplátku chci
poprosit právě vás, svoje čtenáře, prostřednictvím těchto řádků o
vaši modlitební podporu pro nadcházející vrcholné období tzv.
pastoračního roku. Během zbytku měsíce května a celého měsíce června nás všechny čeká mnoho práce spojené
se starostí o duchovní zdraví. Chtěl bych připomenout především děti, které půjdou zanedlouho k prvnímu
svatému přijímání. Tito chlapci a děvčata (je jich celkem 21) nás velice potřebují. Jejich jménem vás už nyní
zvu na neděli 23. 6. 2019 (v 9:00 hod.) na Slavnost Božího Těla a první svaté přijímání ve farnosti Velké
Bystřice. Přeji vám i sobě, abychom tento veliký den našich malých nadějí mohli všichni prožít v síle
posvěcující milosti.
Žehná otec Josef
MIMO JINÉ
Hospůdka na faře
Od 1. 5. 2019 je ve Velké Bystřici na Faře nově otevřená "Hospůdka na Faře". Příjemné chvíle v hospůdce s
praskajícím krbem, milou obsluhou, výborným jídlem a pizzou umocní lahodná chuť piva, které Vás rozřechtá.
Pivo je z pivovaru Koníček z Vojkovic. Rádi Vás zveme i na venkovní zahrádku, kde z povzdálí slyšíte domácí
zvířata. Těšíme se na Vaši návštěvu!
zdraví Radek, Míša, Lukáš a Martin
Každá matka zanechává stopu v životě svých dětí
Matka nastavuje naše první vzorce chování
Pohled matky je pro nás prvním otiskem vztahu. Prvotní
zrcadlení, kterého se nám dostalo, nám zůstává na celý život.
To matka nastavuje naše první vzorce chování. Pokud jsme
neměli nikoho, kdo by zaujal místo matky, jsme
„nezrcadlení“ a neukotvení, často se necítíme doma ve svém
těle. Vzdálenost, na kterou dovede prý dítě zaostřit
v nejranějším věku, odpovídá přesně vzdálenosti mezi
matčiným prsem a jejíma očima. Určitě už jste viděli, s jak
naprostou blažeností na sebe matka s dítětem vzájemně
upírají oči při kojení. Působí to téměř mysticky.
Ve skutečnosti tento pohled hledáme po celý zbytek života;
toužíme najít někoho, kdo by s námi zažíval blaženost. Je to pohled nekonečné lásky, která nás nikdy
nepřestane naplňovat. A kdykoliv nám někdo požehná očima, vždycky nás to rozechvěje. Je velká škoda, že se

tento pohled tak snadno sexualizuje, protože jen sex často není to, co duše chce. Dar byl již darován oním
pohledem lásky – kéž bychom mu jen byli s to věřit a uchovat jej.
Citová zranění způsobená v dětství na nás v dospělosti zanechávají mnohé následky
Citová zranění způsobená v dětství na nás v dospělosti zanechávají mnohé následky. Události, které nás zranily,
zanechávají na našem životě stopy, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Každé dítě například potřebuje
pozornost, aby se cítilo milované. Ale já neměla nikoho, kdo by mě ocenil, nikdo mi neříkal, jak mě má rád,
což byl jeden z důvodů mého trápení v dětství. Byla to obrovská prázdnota. Citová zranění, které jsem prožila
jako dítě, způsobila, že jsem se sama neměla ráda, a to do té míry, že jsem nebyla schopná uvěřit, že by někdo
mohl mít rád mě.
Ale díky modlitbě za uzdravení, díky setkání s Ježíšem a naplnění Duchem Svatým jsem mohla tuto vnitřní
černotu vymýtit a dovolit Ježíši, aby mne prostoupil svým světlem a uzdravil mě. Mohla jsem pak prožít, jak
pokoj a jemnost proniká mou bytostí. Každý den děkuji Bohu, že je pro mě vždy přítomný a vždycky byl, i
když jsem si myslela, že jsem byla ponechána sobě samé.
Duch Svatý nás chce uzdravovat všechny, abychom byli osvobozeni od všech zranění v naší minulosti. Musíme
o to jen požádat. Každou vzpomínku, která se skrývá v naší emoční paměti, můžeme podřídit Ježíšově lásce,
moci a vládě. Pán totiž dokáže „recyklovat i náš odpad“.
https://www.vira.cz/texty/clanky/kazda-matka-zanechava-stopu-v-zivote-svych-deti
INZERCE
(Externí) redaktor – Hledáme ochotné farníky nejen z Velké Bystřice, ale nejlépe z každé obce naší farnosti,
kteří by sledovali dění ve své obci, co se týká farnosti, a buď sami zaznamenávali, nebo někoho šikovného ze
své obce pověřovali (koordinátor), aby poslal příspěvek do Děníčku (článek, fotky). Bylo by dobré, kdyby se do
farního časopisu dostávaly informace nejen z Velké Bystřice, ale i z okolních obcí - určitě se u vás něco
zajímavého děje a věřte, že to zajímá i ostatní farníky odjinud. Zároveň máte kdokoli možnost nejen poslat
článek o proběhlé akci, ale také pozvánku na akci, kterou teprve připravujete, a tak ji můžete lépe propagovat.
Můžete se s námi domluvit buď osobně (Miloslav a Eva Krätschmerovi, otec Josef), přes mail
denicekvb@seznam.cz nebo zavolat na telefonní číslo 773 993 131.
Za redakční radu Miloslav Krätschmer
CO SE DĚLO
Na dětské mši nechyběla pohádka
Ani studené počasí neodradilo děti, aby přišly na dětskou mši svatou v sobotu
27.4.2019. Postranní kaple našeho farního kostela byla plná. Děti v průběhu mše
pomáhaly: Anička Vážanová četla čtení, Elinka Vážanová, Terka a Verča
Vaculovy, Anežka a Emička Krätschmerovy četly prosby, někdo nesl dary, kluci
ministrovali a všichni jsme společně zpívali a modlili se. Maminky doprovodily zpěv
hrou na kytaru a housle.
V evangeliu nás Ježíš učil, jak mít rád svůj život. V kázání otec Josef vyprávěl
pohádku o princezně Magdalénce a Marušce.
Po skončení mše svaté šli rodiče s otcem na faru rozjímat Písmo svaté, děti v kapli se
navzájem seznamovaly a povídaly si o tom, co jim udělá radost. Nakonec si každý
zasadil malé semínko, ze kterého vyroste velké obilí.
Dětská mše svatá se moc povedla a těšíme se na příští.

Anička Kultanová
(Fotografie Hana Ederová, Eva Krätschmerová)

KALENDÁŘ NA KVĚTEN
Neděle, 12. května, IV. neděle velikonoční
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše svatá (Slavnost kroje)
09:30 - Hlubočky - mše svatá
11:00 - Bukovany - mše svatá
11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel)
17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost svátosti smíření
17:30 - Velká Bystřice - Májová pobožnost
18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická hodina
Pondělí, 13. května
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše svatá (otec
Bohumír Vitásek)
17:30 - Velká Bystřice - Májová pobožnost
Úterý, 14. května
17:30 - Velká Bystřice - Májová pobožnost
Středa, 15. května
17:00 - Svésedlice/kaple - mše svatá
Čtvrtek, 16. května, Svátek sv. Jana Nepomuckého
08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše svatá
17:00 - Bukovany - mše svatá
17:30 - Velká Bystřice - Májová pobožnost
Pátek, 17. května
09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny pro veřejnost
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá
18:15 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá
19:00 - Velká Bystřice/kostel - koncert skupiny Good Work
Sobota, 18. května
17:00 - Velká Bystřice/kostel - pontifikální mše v rámci festivalu
P. Josefa Olejníka
17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní platností
Neděle, 19. května, V. neděle velikonoční
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše svatá
09:30 - Hlubočky - mše svatá
11:00 - Bukovany - mše svatá
11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel)
17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost svátosti smíření
17:30 - Velká Bystřice - Májová pobožnost
18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická hodina
Pondělí, 20. května, Památka sv. Klementa Marie Hoffbauera
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše svatá (otec
Bohumír Vitásek)
17:30 - Velká Bystřice - Májová pobožnost
Úterý, 21. května
17:30 - Velká Bystřice - Májová pobožnost
18:00 - Velká Bystřice/fara- závěrečné setkání týmu "Školy
partnertví"
Středa, 22. května
09:00 - Doloplazy - kněžská schůze děkanátu Olomouc

17:00 - Mrsklesy/kaple - mše svatá
Čtvrtek, 23. května
08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše svatá
17:00 - Bukovany - mše svatá
17:30 - Velká Bystřice - Májová pobožnost
Pátek, 24. května
09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny pro veřejnost
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá
18:15 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá
Sobota, 25. května
17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní platností
Neděle, 26. května, Památka sv. Filipa Neriho, kněze, VI.
neděle velikonoční
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše svatá
09:30 - Hlubočky - mše svatá
11:00 - Bukovany - mše svatá
11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel)
17:00 - Velká Bystřice/ kostel - svátost smíření
17:30 - Velká Bystřice - Májová pobožnost
18:00 - otec Josef odjíždí do Prahy (škola)
Pondělí, 27. května
00:00 - otec Josef je ve škole
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše svatá (otec
Bohumír Vitásek)
Středa, 29. května
19:00 - otec Josef se vrací ze školy
čtvrtek, 30. května, Slavnost Nanebevstoupení Páně
18:15 - Velká Bystřice/kostel - mše svatá
Pátek, 31. května, Svátek Navštívení Panny Marie
09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny pro veřejnost
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá
18:15 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá
Sobota, 1. června, Památka sv. Justina, mučedníka
10:00 - Velká Bystřice křestní obřad
16:30 - Velká Bystřice - mše svatá s dětmi a následný program
17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní platností (zástup)
Neděle, 2. června, VII. neděle velikonoční
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše svatá
09:30 - Hlubočky - mše svatá
11:00 - Bukovany - mše svatá
11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost smíření
17:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace
19:30 - Olomomouc/kněžský seminář - oslava 20. výročí
kněžského svěcení

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz
POZVÁNKY
*****************************************************************************************
Máte plány na Noc kostelů? Že ano? To je dobře,
protože vás srdečně zveme do našeho kostela přesně o
týden dříve.
V pátek 17. května v 19 hodin se v našem farním
kostele uskuteční jedinečný koncert pop-gospelové
hudební skupiny Good Work. Těšit se můžete na
známé tváře z řad farníků současných i minulých, konkrétně sourozence Nakládalovy, a mnoho dalších členů z
různých koutů Moravy, Slezska a Čech. Doporučené vstupné je 100 Kč a po koncertě bude možné zakoupit
CD a mnoho dalšího.
*****************************************************************************************

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

FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
,,Chvalte Hospodina“

hudební poselství P. J. Olejníka

KDY:
v sobotu 18.5.2019
KDE:
v kostele Stětí Sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
PROGRAM:
15:00
festivalová vystoupení
Dolanský chrámový sbor
Cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí
Chrámový sbor Velká Bystřice
Olio Olomouc
Kněžská gregoriánská schola
17:00
mše sv. – celebruje otec biskup J. Hrdlička, vysílá Radio Proglas
*****************************************************************************************
OREL VELKÁ BYSTŘICE

VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO
zve malé i velké na pohádku

ZLATOVLÁSKA
v neděli 26. května v 16 hod.
v orlovně ve Velké Bystřici

KDY:
KDE:

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!
*****************************************************************************************

Pomáháme růst lásce …

ŠKOLA PARTNERSTVÍ
Kurz pro nesezdané páry ve věku 18-35 let
6 víkendů v Rajnochovicích
20. – 22. 9. 2019
1. – 3. 11. 2019
22. – 24. 11. 2019
3. – 5. 1. 2020
7. – 9. 2. 2020
6. – 8. 3. 2020

Energie zvaná „zamilovanost“
Konflikty a odpuštění
Jak spolu řešit záležitosti všední i nevšední
Rozdíly mezi mužem a ženou
Sexualita a plodnost v manželství
Jednota v manželství
Etapy zrání lásky

Přihlašování do 6. 9. 2019 na http://1url.cz/@sp2019 nebo emailem na giraskova.petra@ado.cz
www.rodinnyzivot.cz
Cena za kurz. 1200 Kč studenti / 1800 Kč pracující + 500 Kč každý víkend za stravu a ubytování
*****************************************************************************************

Orel Velká Bystřice zve na:

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR TRAVNÁ
KDY:
v termínu 25. 7. – 3. 8. 2019
KDE:
v Travné u Javorníka.
Letní tábor s dlouholetou tradicí na roky prověřeném místě je určen všem dětem ve věku od 6 do 11 let, které
mají chuť strávit 10 dní v přírodě, touží po dobrodružství a nových zážitcích. Kromě rozmanitých her, kde si
každý přijde na své, čekají na děti výlety po okolí, večery u táborového ohně, noví kamarádi a taky náš nadšený
instruktorský tým. Těšíme se na Vás!
Více informací najdete na: https://www.orel-vb.cz/tabory2019/
Vychází 12.5.2019, uzávěrka dalšího čísla 29.5. 2019. 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

