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ÚVODNÍK
Podle pravidel z minulosti už „hrát“ nelze
Za sedmnáct let, kdy jako kněz sloužím na malém kousku země, jímž je
východní Kanada, jsem byl svědkem mnoha bolestí, které prožívali ti, kdo jsou
„živými kameny“ Božího domu. Byl jsem svědkem bolesti všudypřítomné
bolesti z toho, když lidé pozorují, jak se členové jejich rodin a další blízcí
vzdalují od církve, od víry v Krista, a dokonce od víry v Boha. Tuto oblast
obzvláště silně nacházíme v životech mnoha farníků, kteří zažili odpadnutí
celých rodin. Věřící se vyrovnávají s tím, že jejich dětem a vnukům je církev a
víra lhostejná anebo vůči nim přímo vystupují nepřátelsky, a zaraženě se nás
ptají: „Co jsem udělal špatně?“ Byly prolity celé potoky slz.
Nesčetněkrát jsem vedl pohřební obřady věřících farníků, kteří silně prožívali
vztah s Kristem jako jeho skuteční učedníci a služebníci, ale jejich děti do
jednoho víru opustily. Důvěrné obřady posledního rozloučení, tak úchvatně vyjadřující víru a zbožnost
zesnulého, tito rodinní příslušníci, kteří se na pohřební bohoslužbě cítí ztraceni v neznámém prostředí,
zdvořile přetrpí a vcelku pochopitelně čekají na okamžik, kdy tenhle kostelní nesmysl skončí a oni budou
moci přejít na vlastní a ze svého pohledu smysluplnější obřad. Takové okamžiky nám slouží jako bolestná
připomínka, že biologická rodina a rodina víry se už vůbec nemusejí překrývat. Já v takových okamžicích
prožívám hluboký smutek a bolest.
Naši věřící se nás pastýřů oprávněně ptají, co udělali špatně, protože sami skutečně nemají nejmenší ponětí.
Udělali pro své děti to, co udělali jejich rodiče pro ně. Nic není přirozenější než toto. Problém je jinde: nikdo
jim neprozradil, že pravidla se mezitím dočista změnila. Jako při zápase v ragby, který se bez varování
v poločase změnil na zápas fotbalový, trpí mnoho těchto lidí tím, že jsou trestání, a nevědí za co. To, co pro
své děti udělali, by stačilo, pokud bychom žili před šedesáti lety, jenže toto období jakoby bylo pryč celé
tisíciletí. Je nutné, abychom na tuto bolest našich lidí reagovali a oni mohli dojít Pánova pokoje.
Mezi mnoha pastýřskými úkoly je i hlídat ovce a varovat je před blížícím se nebezpečím. My pastýři si
musíme přiznat, že jsme nedokázali rozpoznat znamení doby a slyšet bití na poplach, i když takové přiznání
naruší náš vnitřní klid. Jako pastýři jsme měli stát na stráži, varovat před blížícím se nepřítelem a burcovat
k okamžité přípravě na něj, jenže jsme selhali a také to je bolest.
Hra se možná v poločase úplně změnila, my ale stále trváme na tom, že budeme tu novou hru hrát podle
pravidel z minulosti. Během posledních padesáti let jsme byli svědky nejrychlejší společenské proměny
v dějinách lidstva, ale ve světě naší církve trváme na pastoračních metodách, které předpokládají dávno
minulé kulturní prostředí. Důsledkem toho je dojem, že jsme chyceni do pasti. Uvěznění mezi prožitkem
povolání a touhy po obnově na jedné straně a tíhou církevního prostředí inklinujícího k zachování
stávajícího stavu na straně druhé je bolestné. Ti, kdo stojí v čele pastorace, dobře vědí, že naše metody už
nefungují, ale jsou svázáni očekáváními a požadavky na pokračování ve starém způsobu, ačkoli zároveň
musejí žonglovat s docela novou realitou.
Se svolením zpracováno podle knihy James Mallon, Proměna farnosti,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.

MIMO JINÉ
Pastýřský list olomouckého arcibiskupa k Adventu 2018
Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do Adventu v roce, kdy na základě výzvy papeže Františka věnujeme zvláštní pozornost misiím.
Při tom nemáme myslet jen na misie v zahraničí, ale i na ty v nejbližším okolí. V adventním čase se
připravujeme na příchod Spasitele. Pokusme se letos připravit vánoční příchod Božího Syna nejen do svých
srdcí, ale pomozme pro něho připravit cestu i do srdcí lidí kolem nás.
Rád bych upřímně poděkoval všem rodinám, které často zvou Pána Ježíše do svého středu jako vítaného
hosta, které se společně modlí a společně chodí do kostela, kterým záleží na náboženské výchově dětí, a kde
se taky společně snaží Bohu líbit. Na druhé straně mě mrzí, když poměrně často slyším od kněží, že mnohé
děti dnes nechodí do náboženství proto, že nemají čas, že mají moc kroužků. Ministranti nemohou přijít ani
jednou týdně ve všední den ministrovat a děvčata zazpívat žalm, protože jsou moc unavení ze školy. Věřím,
že jejich rodiče to myslí dobře a chtějí dětem dopřát to nejlepší, i když to třeba stojí hodně peněz. Ale o tyto
rodiny si dělám vážné starosti. Jsou skutečně všechny ty kroužky pro děti důležitější než věčná spása? Žádný
z rodičů si jistě nepřeje, aby jejich dětem chybělo štěstí, nebo skončily ve věčném zavržení. Bojím se ale, že
někteří rodiče se tak soustřeďují na pozemské štěstí dětí, na svou kariéru, či budoucí kariéru dětí, že
zapomínají na věčnost. Přitom přátelství s Bohem není jen věcí budoucnosti či věčnosti, ale současnosti. Ani
dobrá výchova se nemusí vždy podařit, ale pokud dětem ani nenabídneme život s Bohem jako to
nejdůležitější v životě, nemůžeme se později divit, že se tak zvaně spustí se špatnými kamarády. Odborné
průzkumy ukazují, že za problémy s bulimií či anorexií, za užíváním drog, alkoholu, či za jinými závislostmi
mladých často nejsou zlí kamarádi, ale nějaká chyba v rodině, ve vztazích, ve výchově.
Využijme letošního Adventu k tomu, abychom si ujasnili své hodnoty a případně změnili svou praxi, pokud
zjistíme, že cesta, po které dosud jdeme, nevede k tomu pravému cíli. Někdy zjistíme, že dítě má větší radost
z toho, když mu věnujeme svůj čas, než z drahého dárku, nebo když se nemusí strachovat o rodinné zázemí a
bezpečí kvůli rozpadu rodiny, když zakouší vzájemnou věrnou lásku obou rodičů. Jiné dítě bude šťastné,
když dostane dalšího sourozence. Výchova je umění, ale může se mu naučit každý, kdo se nechá vychovávat
Bohem. Vím, že mnozí křesťanští rodiče mě dnes neslyší, protože v neděli v kostele nejsou. Proto prosím
vás přítomné: Myslete na rodiny vašich přátel, či rodiče spolužáků vašich dětí a pokuste se s nimi promluvit,
přátelsky je oslovit, vyměnit si s nimi zkušenosti a pozvat je mezi sebe. Takový misijní krok bude třeba
připravit v modlitbě. Vezměte si to jako adventní úkol. Jestli někomu pomůžete ke sblížení s Kristem, budou
vaše Vánoce o to radostnější. Ale nejde jen o děti. Kolik lidí v našem okolí bylo pokřtěno a kdysi i
křesťansky vychováno, ale pak se vzdálili… Po letech by se i vrátili, kdyby je někdo pozval do farního
společenství, přivedl do kostela či doprovodil ke svátostem. Považujte za svou křesťanskou povinnost se o
ně zajímat a pomoci jim. I to jsou misie. I to patří k adventnímu snažení dětí, mládeže, dospělých i seniorů.
Připravujte cesty Pánu nejen do svého srdce, ale i k těm, kteří žijí kolem vás. Papež František zdůrazňuje, že
všichni pokřtění jsou poslaní hlásat evangelium a dělit se o dar víry s těmi, kteří víru nemají. Letošní Advent
prožijme v duchu misionářského poslání a začněme ve své rodině.
Chiara Lubichová jednou napsala: „Rodina je tajemstvím lásky. Nic jiného než láska rodinu neutváří,
nespojuje a nečiní ji rodinou. A pokud rodina ve světě ztroskotává, je to proto, že chybí láska. Kde láska
vyhasíná, tam se rodina rozkládá. Proto rodiny musejí čerpat tam, kde je zdroj lásky. Bůh ji vyprojektoval
jako mistrovské dílo lásky, jako znak, symbol a typ každého jiného záměru. Pokud On rodinu vytvořil
láskou, také On ji může láskou uzdravit. Pokud v srdcích členů rodiny žije tato láska, nerodí se neřešitelné
problémy, netyčí se nepřekonatelné překážky a nemusejí se oplakávat nenapravitelné pády. Rodina se znovu
stává krásnou, sjednocenou a zdravou, jakou ji Bůh zamýšlel.“
K pravému misijnímu snažení po celý Advent Vám ze srdce žehná
arcibiskup Jan
Tříkrálová sbírka 2019
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 5. a 6. 1. 2019. 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!

KALENDÁŘ NA ADVENT
Neděle, 25. listopadu, Slavnost Ježíše
Krista Krále
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)
14:00 - Velká Bystřice/kostel - adorace
15:00 - Velká Bystřice/fara - biblická
hodina
Pondělí, 26. listopadu
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše svatá (otec Bohumír Vitásek)
Středa, 28. listopadu
16:00 - Svésedlice/kaple - mše svatá
(otec Jan Vláčil)
Čtvrtek, 29. listopadu
08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše
svatá
09:00 - Velká Bystřice/fara - setkání
klubu Archa
17:00 - Bukovany - mše svatá
Pátek, 30. listopadu, Svátek sv. Ondřeje,
apoštola
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše svatá
18:15 - Velká Bystřice - mše svatá
Sobota, 1. prosince
17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní
platností
Neděle, 2.prosince, 1. neděle adventní
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - misijní mše
svatá (otec František Honíšek CM)
09:00 - Velká Bystřice/společenská
místnost na faře - pozvání na kávu s
otcem Františkem
09:30 - Hlubočky - mše svatá
11:00 - Bukovany - mše svatá (otec
Rudolf Smahel)
11:00 - Bystrovany - mše svatá
14:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost
svátosti smíření
14:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace
15:00 - Velká Bystřice/fara - biblická
hodina
16:00 - Velká Bystřice/fara - příprava na
první svaté přijímání s rodiči (otec
František Honíšek CM)
Pondělí, 3. prosince, Památka sv.
Františka Xaverského, kněze
07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY ranní adventní mše svatá
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše svatá (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 4. prosince
07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY ranní adventní mše svatá
Středa, 5. prosince
07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY ranní adventní mše svatá

16:00 - Mrsklesy (kaple) - mše svatá
Čtvrtek, 6. prosince
07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY ranní adventní mše svatá
17:00 - Bukovany - mše svatá
Pátek,
7.
prosince, Památka
sv.
Ambrože, biskupa a učitele církve
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
(zástup)
17:00 - Hlubočky - mše svatá (zástup)
18:15 - Velká Bystřice - mše svatá
(zástup)
Sobota, 8. Prosince, Slavnost Panny
Marie počaté bez poskvrny prvotního
hříchu
08:30 - Velká Bystřice - RORÁTY ranní adventní mše svatá (zástup)
17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní
platností (zástup)
Neděle, 9.prosince, 2. neděle adventní
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)
14:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost
svátosti smíření
14:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace
15:00 - Velká Bystřice/fara - biblická
hodina
16:00 - Velká Bystřice/ společenská
místnost na faře - setkání u adventního
věnce se zajímavým hostem
18:00 - Hlubočky/kostel – adv. koncert
Pondělí, 10. prosince
07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY ranní adventní mše svatá
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše svatá (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 11. prosince
07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY ranní adventní mše svatá
Středa, 12. prosince
07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY ranní adventní mše svatá
16:00 - Svésedlice (kaple) - mše svatá
Čtvrtek, 13. prosince, Památka sv.
Lucie, panny a mučednice
07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY ranní adventní mše svatá
08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše
svatá
17:00 - Bukovany - mše svatá
Pátek, 14. prosince, Památka sv. Jana od
Kříže, kněze a učitele církve
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše svatá
18:15 - Velká Bystřice - mše svatá
Sobota, 15. prosince

08:30 - Velká Bystřice - RORÁTY ranní adventní mše svatá
17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní
platností
Neděle,
16.prosince,
3.
neděle
adventní
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)
14:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost
svátosti smíření
14:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace
15:00 - Velká Bystřice/fara - biblická
hodina
16:00 - Velká Bystřice/ společenská
místnost na faře - setkání u adventního
věnce se zajímavým hostem
pondělí, 17. prosince
07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY ranní adventní mše svatá
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše svatá (otec Bohumír Vitásek)
úterý, 18. prosince
07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY ranní adventní mše svatá
středa, 19. prosince
07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY ranní adventní mše svatá
16:00 - Mrsklesy (kaple) - mše svatá
čtvrtek, 20. prosince
07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY ranní adventní mše svatá
08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše
svatá
17:00 - Bukovany - mše svatá
pátek, 21. prosince
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše svatá
18:15 - Velká Bystřice - mše svatá
sobota, 22. prosince
08:30 - Velká Bystřice - RORÁTY ranní adventní mše svatá
17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní
platností
neděle, 23.prosince, 4. neděle adventní
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)
14:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost
svátosti smíření
14:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace
15:00 - Velká Bystřice/fara - biblická
hodina
16:00 - Velká Bystřice/ společenská
místnost na faře - setkání u adventního
věnce se zajímavým hostem

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

CO SE DĚLO
15. výstava amatérských tvůrců – malířů a fotografů 2018
Letošní výstavu obrazů a fotografií v orlovně ve Velké Bystřici zahájil
v neděli 11. listopadu 2018 krátký koncert skupiny Tragedia Fis moll.
Čtyři děvčata (Beňa, Sára, Eliška a Bára) dokázala rozezpívat orlovnu
a vytvořila tak velmi příjemnou atmosféru pro všechny, kdož přišli
obdivovat obrazy a fotografie těch, kdo sice nemají akademický titul,
ale vytváří tak pěkná díla, že to opravdu stojí za zhlédnutí.
Návštěvníci se vyjadřují slovy: …úžasné,…krásné,…pohlazení na
duši,…podařené,…obdivuhodné,…chodíme každý rok a nikdy nás
nezklame! (vybráno z návštěvní knihy výstavy - zápisů r. 2018). Letos
vystavovali malíři: P.Juráň, I.Foretová, M.Vojáček, P.Vojáček,
Z.Kubáč, P.Dragounová, D.Elsnerová, L.Peřinová a P.Polcrová,
fotografové: P.Langer, J.Kroupa, M.Coufal, J.Malaska, J.Laštůvka a nově Jiří Juráň, „andělé a andělky“ byly
dílem Mich. Pleskové. Výstavu jsme měli možnost zhlédnout ještě do neděle 18. 11. a přišlo téměř 240 lidí!
Určitě hraje velkou roli to, že všichni tvůrci jsou buď přímo Bystřičáci nebo z blízkého okolí. Díky tedy všem,
kdo se na této pěkné akci podíleli, ať už štětcem, fotoaparátem či prací kolem výstavy! Těšíme se na příští rok!
(opět výrok z návštěvní knihy…)
Marie Plesková
POZVÁNKY
*****************************************************************************************

Farnost Hlubočky pořádá

VÁNOČNÍ PRODEJ DEKORACÍ A
SLADKOSTÍ
ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
2. prosince 2018 po nedělní mši svaté
Výtěžek prodeje bude odeslán na účet Papežského misijního díla dětí.
*****************************************************************************************
Milí přátelé, srdečně vás zveme na:

KDE:
KDY:

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ,
které se uskuteční nejen pro naše klienty
KDE:
v prostorách střediska PS na faře ve Velké Bystřici
KDY:
ve čtvrtek 6. 12. 2018 v 16.30 – 18.00
Jako v předchozích letech i letos nás potěší soubor Krušpánek
Těšíme se na Vás!
Pracovnice Charitní pečovatelské služby
*****************************************************************************************

Farnost Hlubočky pořádá

ADVENTNÍ KONCERT
KDE:
ve farním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Hlubočkách
KDY:
v neděli 9. prosince 2018 v 18:00
UČINKUJÍ: Gaudio kvartet: ve složení Lenka Černínová, Jana Spáčilová,
Monika Pospíšilová a Kristýna Dvořáková.
Zpěv: Anna Marie Líňová
ZAZNÍ:
skladby autorů A. Corelliho, J.S. Bacha, W. A. Mozarta, A.
Dvořáka
VSTUPNÉ: dobrovolné
Akce realizován s finanční podporou obce Hlubočky
*****************************************************************************************

DALŠÍ ČÍSLO DĚNÍČKU VYJDE 16. PROSINCE!
Vychází 25.11.2018, uzávěrka dalšího čísla 13.12. 2018. 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

