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ÚVODNÍK
Vážení a milí čtenáři (a čtenářky), svoje zamyšlení otevřu strohým sdělením, že tímto adventem vstupujeme na
hranici třetí dekády 3. tisíciletí. Tato úvodní věta se zrodila z úžasu nad výjimečnou konstelací několika různých
časových údajů. Pohled na několik posledních listů letošního kalendáře mi oživuje vědomí různými souvislostmi,
které stojí za pokus něco o tom napsat. Zde stojí (a neuhne) nepřehlédnutelná výzva v podobě třech předchozích
desetiletí. Totiž právě před třiceti lety jsme k Vánocům dostali „největší dárek“, se kterým se učíme zacházet.
Nejkrásnější Vánoce 1989 jsou pro mne spojeny s opojnou chutí svobody po nekonečných pětiletkách půstu od ní.
Dále je tu i další časový údaj (2030) důležitý pro nás křesťany v naší zemi – za 10 roků se odstřihne pomyslná
pupeční šňůra, která po staletí spojovala církev a stát. Už nyní to pro nás
znamená na základě evangelního podobenství „o hřivnách“ naučit se
používat druhou nedílnou stránku svobody, kterou je odpovědnost za
svěřené hřivny. Rovněž nadcházející rok s nulou na konci celému světu
připomene potřebu být Bohu vděčný za 7 (a půl) desetiletí bez epidemie
válečného šílenství - viz rok 1945, kdy skončila II. Světová války.
Při rozjímání nad řečí čísel v našich životech mě napadá, že desítková
soustava nějak hlouběji souvisí s naší přirozeností. 5 +5 prstů nahoře i
dole nám pomáhá snadněji pamatovat si číslovky končící nulou. Nervové
napojení konců dolních i horních končetin na náš mozek velice
pravděpodobně usnadňuje počítání a uvažování v desítkové soustavě.
Když už nám v našem počítání nestačí ani palce u nohou, tak můžeme
plynule pokračovat skrze největší vymoženost současné vědy a techniky,
skrze kyberzázraky fungující na bázi důmyslného systému jedniček a nul. Historie jako věda povyšující lidskou
paměť na pramen moudrosti při svém hledání vychází ze souřadnic odvozených od hypotetického roku nula.
Nulou obvykle začínají naše výpravy proti proudu času i uvažování o tom, co dá-li Pán, bude třeba za dalších
deset, dvacet nebo třicet let.
Shrnuto a podtrženo…Naše počítání času je jen pouhý lidský způsob, jak vyjádřit prostřednictvím čísel
položených na časovou osu údaj o důsledcích pokorného doteku absolutní věčné nekonečně silné lásky do
konkrétního omezeného zeměpisného bodu 31°42′11″ s. š. (zeměpisné souřadnice města Betlém).
V jednom rčení se říká, že Boha nejvíc rozesměje, když mu budeme povídat o svých plánech do budoucna.
Nebojme se, milovaní bratři a sestry, abychom při hledání řeči čísel dosadit do rovnice našeho života Toho, od
něhož naše počítání začíná.
A kterému jednou budeme skládat účty ….Já jsem alfa i omega, já jsem první i poslední. (Zj 22,13)
Požehnaný čas adventu, kdy se opět naučíme počítat s Bohem v našich životech přeje a vyprošuje otec Josef
Systém našeho letopočtu počítaného od domnělého data narození Ježíše byl vyvinut mnichem jménem Dionysius
Exiguus. O několik generací později anglosaský dějepisec Beda Ctihodný, který znal Dionysiovy práce, používal
toto datování ve své Církevní historii anglického lidu, dokončené roku 731. Ve stejném díle poprvé použil latinský
ekvivalent pro výraz před Kristem a tím zavedl počítání letopočtu bez roku nula, přestože nulu znal a používal ve
svém computu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rok_nula

CO SE DĚLO
Výstava obrazů a fotografií našich regionálních amatérských tvůrců 17. – 24.11.2019 v Orlovně ve Velké
Bystřici.
V dnešní uspěchané a elektronické době je s podivem, že si někteří
najdou čas, sednou k plátnu, papíru či desce, vezmou do ruky štětec,
barvičky, tužku, tuž, pastely či jiná malovátka a tvoří…
Chce to nejen talent, ale především klid, pohodu a spoustu
trpělivosti, aby mohlo vzniknout něco krásného. Když se dílo
podaří, má autor radost a rád se o ni podělí. Známé pořekadlo říká,
že „sdílená bolest je poloviční bolest a sdílená radost je dvojnásobná
radost!“. A přesně touto atmosférou dýchá Výstava našich
regionálních tvůrců – letos proběhl již 16..ročník.
A kolik radosti to přineslo návštěvníkům, o tom svědčí i krásné
zápisy v návštěvní knize: „…krása, pohoda, útěk do klidu...“.
Překrásný a srdce naplňující zážitek. Děkujeme!“ a další.
Já sama prochodím hodiny mezi obrazy (vím přesně, kde který
visel) a děkuji Duchu sv. za dar umění. A nejen výtvarného, ale i
hudebního – vždyť vernisáž výstavy byla krásným koncertem
našeho Chrámového sboru pod vedením Ivy Juráňové. Česká
hymna i lidové a národní písně v úpravě P.J.Olejníka v nás
zůstaly také nezapomenutelným zážitkem. „Setkání umění“ bylo
ještě umocněno poezií pana Jiřího Juráně.
A kdo nás tedy letos potěšil svými výtvory? Malíři: J. Baránek,
H. Dosoudilová /nově/, P. Dragounová, I.Foretová, M.
Chudobová /nově/, P. Juráň, Z. Kubáč, L. Peřinová, P. Polcrová,
T. Vážan /nově/, A.Vojáček, M.Vojáček, P. Vojáček, žáci
výtvarného kurzu I.Foretové a děti z příměstského tábora na faře
2019. Fotografové: M.Coufal, J. Juráň, T. Kráčmar /nově/, J. Laštůvka a J. Ullman /nově/. Určitě jsou mezi námi
další, o kterých nevíme a pokud víte, povzbuďte je, ať se přihlásí! Příští výstava bude zase za rok!
Marie Plesková
CO SE DĚJE
Kulturní adventní čas v Hlubočkách
Blíží se advent, který bude v Hlubočkách i ve znamení vánočních setkání a koncertů.
V sobotu 7. 12. 2019 proběhne od 14.00 hod vánoční setkání občanů Hluboček u kulturního domu Na Letním
v Mariánském Údolí, kde bude mimo jiné vystupovat kapela RK Bend z Hranic, která bude hrát vánoční světové
evergreeny. Součástí tohoto vánočního setkání bude i vánoční jarmark, vystoupení žáků MŠ a ZŠ, rozsvícení
stromečků, ohňostroj a možná přijde i Mikuláš .
V neděli 15. 12. proběhne ve farním kostele v Hlubočkách Vánoční koncert vážné hudby, který začíná v 17.00
hod. V pátek 20. 12. vystoupí v kapli na Posluchově ve Vánočním koncertě bystřická kapela MS Band, která v již
tradičním hudebním vystoupení zpříjemní předvánoční čas. Následně v neděli dne 22. 12. v čase 17.00 hod
tentokrát ve farním kostele v Hlubočkách zahraje kapela Veškerá úcta, která se představí svým vystoupením nejen
s vánoční tématikou. Vše vyvrcholí již tradiční „Půlnoční mší“ v kapli na Posluchově, která se bude konat v na
Štědrý den v 16.00 hod.
Pavel Samek
Turnaj ve Stiga hokeji v Mariánském Údolí
Devět hráčů z naší farnosti se setkalo, aby opět změřili síly ve Stiga hokeji. Samozřejmě se také hrály jiné deskové
hry, ale zpátky k tématu. Tento ročník byl již pátý a byl opět plný napětí. Hráči byli velice vyrovnaní a do
čtvrtfinále postoupilo 8 hráčů. Do semifinále postoupili následující soupeři: Matěj Mizerák, Václav Preč, Jakub
Preč a Tadeáš Samek. Na prvním hřišti se utkali Jakub Preč a Matěj Mizerák a na druhém hřišti Tadeáš Samek a
Václav Preč. V prvním souboji vyhrál Jakub Preč a v druhém Tadeáš Samek, kteří se pak utkali o první místo. V
souboji o třetí místo se utkali Matěj Mizerák a Václav Preč. Souboj o třetí místo byl ale velice urputný a plný
zvratů. Po třech třetinách byl stav 1:1 a obě dvě prodloužení nic nevyřešily. Rozhodly nájezdy, z kterých odchází
vítězně Václav Preč. Boj o první místo vyhrál v po třech třetinách Tadeáš Samek. Konečný stav tedy byl: 4.místo
Matěj Mizerák, 3. místo Václav Preč, 2. místo Jakub Preč, 1. místo Tadeáš Samek. Všem odvážným zúčastněným
děkujeme a zvláštní poděkování patří pořadatelům. Na shledanou příští rok.
Václav Preč

Adventní doba 2019 ještě jinak aneb Adventní soutěž pro děti
Jak se co nejlépe připravit na Vánoce - Váš úkol pro tento advent zní zastavit se v adventu ráno na chvilku
v kostele ve Velké Bystřici 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 knih či jiných dárků… Výherci si budou moci vybrat jako první!! Tyto dárky děti
dostanou při poslední adventní mši v kostele ve Velké Bystřici v pondělí 23. 12. (2019) v 16.30 hod. Jinak ve
Velké Bystřici bude během tohoto adventu každý pracovní den (i každou sobotu) možnost začínat den mší svatou
zvanou roráty.
ROZCESTNÍK
Rozpis bohoslužeb v našich farnostech na Boží hod vánoční 2019
Mše svatá na Štědrý den 24. 12. 2019
Bukovany
14:30 (pobožnost u jesliček)
Bystrovany
16:00
Posluchov
16:00 (slouží otec Hyacint ze Svatého Kopečku)
Velká Bystřice
22:00
Mše svaté na první svátek Vánoční 25. 12. 2019
Velká Bystřice
8:00
Hlubočky
9:30
Bukovany
11:00
Bystrovany
11:00 (slouží otec Bohumír Vitásek)
Mše svaté na druhý svátek Vánoční (Památka svatého Štěpána, mučedníka) 26. 12. 2019
Velká Bystřice
8:00 (otec Milan Palkovič)
Hlubočky
9:30 (otec Milan Palkovič)
Přáslavice
11:00 (otec Milan Palkovič)
Velká Bystřice DPS svaté Anny
15:00
Změna programu vyhrazena, prosím sledujte aktuální ohlášky
Začínat každý den s Bohem
Během adventní doby můžeme začínat každý den s Bohem…. Náš farní kostel ve Velké Bystřici bude každé ráno
otevřený pro děti a pro všechny, kteří chtějí zahájit svůj školní pracovní všední den krátkým zastavením před
svatostánkem v tichu. Tak jako v uplynulých letech může každý nechat po sobě tichou stopu v podobě zapálené
svíčky před oltářem.
Roráty ve Velké Bystřici
Během posvátní doby adventní bude (mimo pátku) každý všední den a v sobotu v boční kapli farního kostela ve
Velké Bystřici krátká ranní adventní mše svatá.
Začátek v 7:00
Pozvánka pro všechny na MŠI SVATOU S DĚTMI
Zveme všechny na III. mši svatou s dětmi v tomto školním roce 2019/2020
Vše proběhne v sobotní odpoledne 14. 12. 2019 od 16:30 v boční kapli našeho farního kostela ve Velké Bystřici.
Po tématu TRPĚLIVOST, POKORA přichází na řadu téma OPRAVDOVOST.
(skutečnost, pravost, pravdivost, upřímnost, věrnost, ryzost, vážnost, serióznost, autenticita, originálnost)
Naše dramaturgie je zaměřená na osvojování si 9 ctností, nutných ke kvalitnímu všestrannému osobnímu růstu. Po
skončení mše svaté toto téma v malých skupinkách ještě více rozebereme a oživíme. Na závěr bude malé agapé.
Předpokládaný konec je nejpozději v 19:00 hod.
P.S. Uvítáme jakýkoliv váš přínos při přípravě programu – nejvíce by nám pomohlo zapojení se do hudební
sekce.
Změna cíle našeho vánočního putování 2019
Z důvodu právě probíhající rekonstrukce katedrály v Opavě měníme směr našeho tradičního vánočního putovaní
po jesličkách. Rádi bychom navštívili město Kroměříž a jeho kostely, popř. jiná zajímavá místa. Cestu
podnikneme vlakem tam i zpět o svátku svatého Jana Evangelisty v pátek 27. 12. 2019. Odjíždíme vlakem z Velké
Bystřice v 8:05 a v Kroměříži budeme v 9:33. Další podrobnosti budou v předvánočním vydání Děníčku.
********************************************************************************************

DALŠÍ ČÍSLO DĚNÍČKU VYJDE 16. PROSINCE!
********************************************************************************************

POZVÁNKY
********************************************************************************************
Milí přátelé, srdečně vás zveme na:

TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ,
které se uskuteční nejen pro naše klienty
KDE:
v prostorách střediska PS na faře ve Velké Bystřici
KDY:
ve úterý 3.12.2019 v 16:00 – 17:30
Jako v předchozích letech i letos nás potěší souhlas Krušpánek.
Těšíme se na Vás!
Pracovnice Charitní pečovatelské služby
********************************************************************************************
Zveme Vás na:

ADVENTNÍ KONCERT
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
v neděli 8.12.2019 v 18:00
Duchovní písně špičkových převážně soudobých skladatelů v podání sboru OLIO (řídí
Jana Synková
Zazní skladby autorů:
Kodály, Gjeilo, Pavlica, Raczynski, Victoria, Rachmaninov,
Chaloupský, Juráň
********************************************************************************************
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO LADISLAVA RUSKA A MS BAND Vás zvou na:
KDE:
KDY:
PROGRAM:

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
v kostele sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě
v sobotu 14. prosince 2019 od 16:00
Na programu bude pestrá směs českých i světových písní s vánoční tématikou. Hraje
skupina MS Band a pro posluchače budou připraveny i zpěvníky, aby se mohli ke zpěvu
všichni připojit. Prostor bude tentokrát ozvučen.
AUTOBUSY:
Na Starou Vodu vypravíme autobusy, které pojedou na trase Velký Týnec, Čechovice,
Doloplazy, Velká Bystřice, Mariánské Údolí, Mrsklesy, Město Libavá.
Odjezdy a trasy autobusů: Autobus1: 14.30 Velká Bystřice (u radnice, směr Mrsklesy), Mrsklesy (kult. dům) ->
15.15 příjezd do Staré Vody. Autobus2: 14.15 Velký Týnec (zdr. středisko), 14:25 Čechovice (Týnecká), 14.40
Doloplazy (u lípy), 15:30 příjezd do Staré Vody.
KDE:
KDY:
PROGRAM:

Vstupné a jízdné zcela dobrovolné. Do staré Vody je možné se dostat i vlastním automobilem. Cesta od Olomouce
vede přes Jívovou a Domašov nad Bystřicí.
Rezervujte si místo v autobusu na e-mailu msband@email.cz. Tel. kontakt: 608820114. Na místě bude možné
zakoupit svařák a čaj. Ve Staré Vodě je k dispozici suché WC.
********************************************************************************************

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

ŽIVÝ BETLÉM
KDE:
KDY:

PŘED FARNÍM KOSTELEM VE VELKÉ BYSTŘICI
25. PROSINCE 2019 V 17 HOD.
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