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ÚVODNÍK
Být surfařem znamená strávit celou úchvatnou minutu sjetím jedné úžasné vlny, zatímco vám možná na parkovišti
vykrádají auto. Znamená to strávit měsíc předtím na portugalském pobřeží čekáním na to, až ta vlna přijde. A pak
že jsou ti dnešní mladí netrpěliví.
https://www.reflex.cz/clanek/archiv-hlavni-clanky/89999/cekani-na-vlnu.html

Umění čekat
Žijeme v době, kdy lidé neumí na nic čekat. Reklamy se neustále snaží
dělat nátlak na člověka: Nečekejte! Užívejte všeho hned, jak vás
napadne. Vezměte si půjčku, splácejte později… Člověk pak přichází
o to krásné očekávání, rozechvění, těšení se na něco, co mám před
sebou, na co šetřím, pro co se snažím. Někteří nevydrží čekat, až se
rozsvítí svíce na vánočním stromečku a musí si rozdělit dárky o pár dní
dřív. Někteří mladí neumí čekat na svatební den a žijí manželským
životem dávno předtím, než jsou oddáni. Často se manželé rozvádějí jen proto, že
nedovedou čekat, až jejich vztah dozraje.
Kdo neumí čekat, až se poupátko samo rozvine, a otevře je násilím, zničí ho.
Chceme mít všechno hned a definitivně vyřešené – i to, co vyžaduje čas zrání. Jsme
nespokojení, že nenacházíme v životě tu radost, kterou za daleko skromnějších
podmínek prožívali naši předkové z docela obyčejných věcí. Ženeme se dopředu s
utkvělou myšlenkou, že štěstí je někde před námi a že nám uniká. Zatím by stačilo
na ně počkat. Nervózně přecházíme sem a tam, abychom měli dojem, že něco
děláme. Advent nás učí čekat. Je to období radostného očekávání. Očekávání
Vánoc. Čtyři neděle před Vánocemi. Všechno má svůj čas. Nemůžeme si Vánoce
udělat, kdy se nám zachce. Všechno má svůj čas. Vánoce začínají 25. prosince.
Raději se ten měsíc před Vánocemi připravujme, aby ty vánoce u nás doma stály za to. Aby byly krásné. Aby byly
klidné. Dejme do pořádku vzájemné vztahy, odpusťme si, nemysleme na sebe, ale na druhé… Přemýšlejme: Komu
mohu pomoci a udělat radost?
https://www.lukanadjihlavou.cz/umeni-cekat-p-farar-vit-haba/d-68543
Jak 5,7-10
Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká na drahocennou
úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť
příchod Páně je blízko. Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí
přede dveřmi! Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení a trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně.
MIMO JINÉ
Obraz otce Antonína Huvara – kdo je autor?
Nedávno skončila výstava amatérských malířů. Každý rok obdivujeme obrazy pana Petra Juráně (vystavuje
od samého začátku) a také známe jeho obraz otce Olejníka, Sv.Rocha či Boží Milosrdenství v kostelíku
v Bukovanech. Nedávno nám nabídl velmi věrný obraz otce Antonína Huvara. Jistě je veden „Boží rukou“,
protože jeho díla jsou obdivuhodná a velmi pečlivě vypracovaná do nejmenších detailů. Malování je pro něj
velkou radostí a formou relaxace, kterou tolik potřebuje!

Možná ještě větší obdiv mu patří za příkladnou péči o svou dcerku, která je po dětské obrně upoutána na vozíček
a Petr se o ni od malička vzorně stará (maminka to bohužel psychicky nezvládla). Vzdal se možnosti studia /třeba
výtvarného/, kariéry, spoustu času prožil s Petruškou ve zdravotních zařízeních či lázních. Dokud žil v Praze,
trápil se s dopravou přes město, užil si nerovností cest /bezbariérové úpravy chodníků, vstupů do budov či výtahy
jsou budovány až v posledních letech/, dovolená, kino, divadlo nebo si někam jinam zajít? Zaplať si hlídání!
Stacionář? 500 Kč /den. Má sice auto, ale nemá náhradní záda, ramena, ruce… ,Petra už je dospělá a docela váží a
stále je nutné ji zvedat. Ano, řeší to různé pomůcky, zvedáky, ale také se musí přebudovat auto, byt atd. A kde na
to vzít? Je pravdou, že pomáhají různé nadace a Charita a také to Petr tímto způsobem řeší, jak jinak? Ale stále je
něco potřebné. Teď to byl nový invalidní vozík. Co to je papírování, schvalování a vyřizování s pojišťovnou
a stejně doplať!
Když se vrátil do své rodné Bystřice a našel v Olomouci pro Petrušku školu/speciální/ v Olomouci, hodně se mu
ulevilo a našel podporu v rodině i ve farnosti a moc si toho váží! Přijal do rodiny dalšího vozíčkáře Filipa s jeho
maminkou a pustil se do rekonstrukce domku po rodičích tak, aby vytvořil přijatelné prostředí pro 2 vozíčkáře.
Dokončuje druhou etapu a opět žádá o finanční příspěvky Charitu a různé nadace. Každý z nás přispívá na různé
dobročinné účely mnohdy neznámým institucím. Tady máme možnost pomoci konkrétně a adresně.
Petr nám věnoval krásný obraz. Pokud bychom si ho chtěli pořídit sami, asi by stál dost! Můžeme-li tedy zase
pomoci my jemu, udělejme to!
Marie Plesková
PS: Na návrh farní rady z 2.10.2019 bude kostelní sbírka při mši sv. na druhý svátek
vánoční 26.12.2019 předána panu Petru Juráňovi jako poděkování za krásný obraz otce Antonína Huvara.
Hudba v našem chrámu o vánocích
Už cestou na půlnoční nás bude provázet tradiční troubení z věže kostela, které bude ještě před zahájením
slavnosti vystřídáno nově nastudovanou skladbou norského autora Henrika Odegaarda Rorate coeli v podání
rozšířeného chrámového sboru. V průběhu mše pak bude střídavě zpívat sbor v doprovodu Příležitostného
orchestru Radima Černína, sestaveného z vynikajících muzikantů, převážně členů MFO a studentů olomoucké
konzervatoře, a další osmičlenné acappellové těleso - Collegium Occasio. Bude provedeno svižné vánoční
proprium Zdeňka Lukáše Radujme se všichni v Pánu, inspirované Rybovou Hej mistře a Missa brevis téhož
autora. Po přijímání pak zazní ještě třetí část monumentálního cyklu Lux Aeterna soudobého amerického
skladatele Mortena Lauridsena. Na Boží hod a zvláště na Štěpána bude pro změnu hodně prostoru pro zpěv všeho
lidu. Je možné, že během vánoční doby nestihneme zazpívat všech třiačtyřicet písní z Kancionálu, ale pokusíme se
o to .
Na silvestra bude před tradiční děkovnou mší svatou i obvyklý koncert. Vystoupí vokální soubor MISTY a jeho
sólisté s písněmi vánočními a duchovními z různých končin světa. Na Nový rok mši svatou doprovodí sbor
s krásným propriem Josefa Olejník ke Slavnosti Matky Boží, Panny Marie. Pro přehlednost doplňuji skladby, které
zazní na půlnoční: Henrik Odegaard: Rorate coeli, Zd. Lukáš: Radujete se všichni v pánu (vstup, před evangeliem,
obětování, přijímání, závěr), Zd. Lukáš: Missa brevis (části Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei)
a Morten Lauridsen: O nata Lux
Vánoce plné radosti a důvěry v Pána vám za zpěváky a hudebníky přeje Ivana Juráňová
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Otci Josefovi za oběť, kterou nám svou ochotou připravil ranní rorátní mše svaté a otevření kostela
na adventní rozjímání. Bůh ať ho provází a přeji požehnané vánoce.
Vlková Růža
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka oslaví v roce 2020 kulaté 20. výročí
Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. První ročník sbírky proběhl v roce
2000 v olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích
králů a koledovali pro potřebné. O rok později se již koledovalo na mnoha místech republiky a postupem času
se Tříkrálová sbírka stala největší charitativní sbírkou v Česku. V roce 2020 oslaví sbírka 20. výročí.
Kdy se koleduje? Malé a mladé koledníky Tříkrálové sbírky potkáte v ulicích s pokladničkami vždy od 1. do 14.
ledna, a to v doprovodu dospělé osoby, která musí mít u sebe legitimaci a na vyžádání ji předložit. Všechny
pokladničky jsou zapečetěny (viz níže).
Proč se koleduje? Cílem sbírky je šířit radost a boží požehnání a vykoledovat prostředky, které pomohou lidem,
kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit a rozvoj charitních služeb.
Sbírka přináší mnoho osobních setkání koledníků a dárců, kteří i během krátké chvíle mohou zažít pocit
vzájemnosti, solidarity a radosti, právě to je největším posláním sbírky. Setkávání lidí, napříč generacemi,
zapojení se do řetězu lidské solidarity.

Jak poznáte koledníka Tříkrálové sbírky? Tříkrálové sbírky jsou dobrovolníci, kteří investují svůj čas
a nasazení pro dobrou věc. Koledníka Tříkrálové sbírky poznáte podle kasičky, na které je logo Charity Česká
republika. Kasička je zapečetěna, na pečeti je razítko příslušného obecního, městského úřadu. Vedoucí skupinky
má u sebe průkazku koledníka, která ho pověřuje ke koledování, na průkazce jsou podpisy odpovědných osob,
případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti,
který si dárce může taktéž vyžádat.
Jak se vykoledované peníze rozdělí a využijí? Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto:
65% vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15% je určeno na velké diecézní projekty,
10% na rozvojové projekty v zahraničí, 5% na projekty Charity Česká republika, 5% jsou zákonné režie sbírky.
Přehled konkrétních záměrů na využití prostředků sbírky naleznete na stránkách Charity.
K příležitosti tříkrálové sbírky…
Milí koledníci, kluci a holky,
Nikomu z Vás nemusím připomínat, že letos oslavujeme 30 let svobody od komunistické totality. Sledujete o tom
pořady v televizi, slyšíte z rádia, vyprávějí Vám o tom rodiče i dědeček s babičkou. Napadlo Vás, že tehdy,
v Československé socialistické republice, Tříkrálová sbírka vůbec
nebyla možná? Charita nemohla působit, protože je součástí
Římskokatolické církve, která byla nejvíce utiskována. Z dřívější
rozsáhlé činnosti Charity bylo povoleno jen několik prodejen s pár
knihami, obrázky svatých a růženci. Ještě fungovaly Domovy
pro řeholnice – důchodkyně. V každém z nich však byl (proti)církevní
tajemník, který všechny hlídal. Vzpomínám si, že když jsem byl
ve Vašem věku, museli jsme při různých výročích, jako byla VŘSR,
osvobození od nacistické okupace aj. do průvodů. Ty procházely městy
a vesnicemi a musel se jich účastnit každý, kdo mohl chodit. Museli
jsme vykřikovat pokroková hesla, např.: „ať žije KSČ“ (Komunistická strana Československa), „ať žije Sovětský
svaz“. Ať žije soudruh Lenin, ať žije soudruh Husák…. Ozývalo se také rytmické volání: „ten, kdo stojí
na chodníku, nemiluje republiku“. Všichni, i dospělí, museli být v průvodu, aby nadšeně oslavovali výdobytky
socializmu. Kdo v průvodu nebyl, měl problém. I my, děti, jsme musely, i když jsme nechtěly, a nebylo to
k ničemu. Vy koledovat můžete a chcete a pomáháte tak lidem v nouzi. Sametová revoluce se uskutečnila krátce
po svatořečení Anežky České. Naplnilo se tak proroctví: „Když bude Anežka Česká svatořečena, bude v naší zemi
lépe. Vy starší, zapátrejte v paměti, ve kterém století žili naši králové Přemysl Otakar I., Václav I., Přemysl Otakar
II., král železný a zlatý. Sv. Anežka byla dcera Přemysla Otakara I., sestra Václava I. a teta Přemysla Otakara II.
Zapátrejte i jinde a pokuste se o ní dozvědět něco víc. Má s Charitou mnoho společného. Každé/mu z Vás žehná a
na setkání na Vašem žehnání 28.12. v 10.00 v Hranicích se těší
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
POZVÁNKY
*******************************************************************************************

HLEDÁME OCHOTNÉ MALÉ A VELKÉ LIDIČKY NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU!
POŽADUJEME:
NABÍZÍME:

trochu času 4. nebo 5. ledna a ochotu pomoci.
mrznoucí ruce i nohy, ale i hřejivý pocit dobrého skutku.

PŘIHLASTE SE, PROSÍM, CO NEJDŘÍVE NA TEL. 737 311 844 PLESKOVÁ MARIE
*******************************************************************************************

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.

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

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

Římskokatolická farnost Velká Bystřice si Vás dovoluje pozvat na:

PŮLNOČNÍ
KROMĚ SLOVA BOŽÍHO USLYŠÍTE TAKÉ VÁNOČNÍ MŠI ZDEŇKA LUKÁŠE A DALŠÍ KRÁSNÉ
DUCHOVNÍ SKLADBY V PODÁNÍ NĚKOLIKA DESÍTEK ZPĚVÁKŮ CHRÁMOVÉHO SBORU A
ORCHESTRU POD VEDENÍM RADIMA ČERNÍNA
KDY:
24. 12. ve 22 hodin
KDE:
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
********************************************************************************************

„Pij lásku svatého Jana“
Farnost Velké Losiny a Velká Bystřice pořádá na svátek sv. Jana Evangelisty v pátek 27. 12.
2019 putování do Kroměříže.
Jede se samostatně vlakem do Kroměříže s přestupem v Olomouci a Hulíně. Sraz v 8:00
na zastávce ve Velké Bystřici. Po příjezdu pěší přesun do kostela sv. Mořice, kde u hrobu
biskupa Bruna ze Schauenburku, zakladatele vinných sklepů bude sloužena mše svatá za
všechny vinaře, kteří kdy vyráběli mešní víno v zámeckém sklepě.
Po mši svaté, která začíná v 10.00, bude přednáška o historii chrámu, oběd v kroměřížských
restauracích, prohlídka zámeckého sklepa spojená s degustací a možností zakoupení vín
a tradičního požehnání vín ke cti sv. Jana. Tradice žehnání vín na sv. Jana je známá od 12.
století. Odjezd z Kroměříže je v 15:53 hod. Srdečně zvou P. Milan Palkovič a P. Josef Opluštil
*******************************************************************************************

Zveme Vás na:

TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ KONCERT
Čas, kdy se duše otevírá poezii a srdce se plní radostí a vděčností
KDE:
KDY:
VYSTOUPÍ:

v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
v úterý 31. prosince 2019 v 16:00.
MISTY acappella a sólisté

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

Hanácký mužský sbor Rovina pořádá za podpory Olomouckého kraje a města Velká Bystřice:

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA

dozvuky folklorních Vánoc

KDE:
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
KDY:
v neděli 5. ledna 2020 v 18:00
VYSTOUPÍ:
Cimbálová muzika Záletníci, Hanácký mužský sbor Rovina
*******************************************************************************************
OREL VELKÁ BYSTŘICE srdečně zve příznivce a přátele, bratry a sestry na:

17. ORELSKÝ & FARNÍ PLES
KDY:
KDE:
VSTUPNÉ:

v sobotu 1.2.2020 od 19:00
v orlovně ve Velké Bystřici
120 Kč, studenti 80 Kč, místa si můžete zajistit během ledna u p. Zdeňka Lakomého,
tel.: 602 760 821, e-mail: ples@orelvb.cz
Večerem bude provázet DJ a moderátor Martin Vlk. Můžete se těšit na taneční vystoupení a fotokoutek.
Samozřejmostí je bohaté občerstvení a tombola. Pro prvních 50 příchozích bude přichystán drink na uvítanou.
Další informace naleznete také na: www.orel-vb.cz/ples
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