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ÚVODNÍK

Zdravím Vás všechny čtenáře a čtenářky našeho farního zpravodaje na začátku nejkratšího měsíce kalendářního
roku. Moje poselství k Vám přichází v období, kdy z našich kostelů, kaplí a domovů odklízíme s neodmyslitelnou
nostalgií poslední atributy nedávných Vánoc…
Nyní slavíme Svátek „Obětování Páně“ spojený především s připomínkou významné evangelní události – dítě
Ježíš je poprvé v Jeruzalémském chrámě, aby tam za jeho život rituálním způsobem (předepsaným zákonem
Mojžíšovým) Josef a Marie přinesli oběť. Lidový název tohoto Svátku „Hromnice“ nám napovídá o podstatném
poselství liturgie, vyjádřeném v požehnání svící.. Podle otce Waleriána Bugela, vyučujícího liturgiku na CMTBF,
se původní smysl této benedikce dnes více posunul od téměř „magického“ odvrácení živelních pohrom
k prostému a biblicky podloženému připomenutí podstatné skutečnosti našeho života – Pán je s námi. Kdykoliv
se v kostele či kapli používá symbol svíce, znamená to v tajemné řeči liturgie, že Pán je přítomen tady a teď.
Jinými slovy v úvodu nedělních bohoslužeb kněz požehná svíce, které se následně budou používat v daném
kostele či kapli při různých pobožnostech a bohoslužbách během celého liturgického roku až do dalších Hromnic.
Přeji Vám i sobě, aby nám slavení Svátku Uvedení Páně do chrámu pomohlo rozvíjet tento náš „6.smysl“
tolik důležitý pro naši cestu do Božího království – vědomí, že Pán je s námi.
Váš otec Josef
Bože, zdroji a původce světla, tys dopřál spravedlivému Simeonovi dočkat se Spasitele všech lidí, spatřit světlo,
které osvěcuje všechny národy. Prosíme tě, shlédni na svůj lid shromážděný k tvé oslavě, požehnej + tyto svíce a
dej, ať chodíme ve světle tvých přikázání,abychom došli do světla nehasnoucího. Skrze Krista, našeho Pána.
P.S.
Krásně a výstižně popsal skryté poselství svíce otec Jaroslav Studený ve své knize Křesťanské symboly….
Původně a ve svém základě vyjadřuje svíce světlo. Může však znamenat rovněž jednotlivou lidskou duši, nebo
svým plamenem a voskem naznačovat obrazně duchovní a hmotnou skutečnost. V pohádkách mívá
personifikovaná smrt moc nad lidskými dušemi symbolizovanými hořícími svícemi.
V antice bylo zvykem nosit světlo před významnými osobami. Co bylo zprvu praktickou potřebou k osvícení
cesty, stalo se záhy projevem úcty. Proto není divu, že již v 5. stol. se nosívaly svíce před biskupem. V kostele to
bývaly svíce, mimo kostel pochodně.
Křesťanští umělci vyzvedali především okolnost, že svíce se skládá ze dvou částí: z ohně, který byl vždy
symbolem duchovna a z vosku, který se při hoření taví a stravuje, ničí (srov. Ž 68,3). Nic nemohlo lépe vyjadřovat
dvojí přirozenost v Kristu: plamen je znamením jeho božské přirozenosti, vosk symbolizuje jeho obětované lidství.
Mimo jiné je také toto vyjádření víry důvodem rozsvěcování svíce před obrazem Ježíše Krista.
Později se stalo zvykem rozsvěcovat svíce před sochami nebo obrazy Panny Marie a svatých. Zde jde o projev
zbožné úcty spojené s určitou obětí a obvykle modlitbou v potřebách nebo jako projevy díků za vyslyšení prosby.
Proto se někde stalo příslovečným rčením „zapálím svíčku, aby se mi splnilo přání“.

Zvyk užívat svíce ke kultovním účelům je znám již z antického Říma. V křesťanské liturgii hojně užívané svíce
mají sice také praktický účel a zvyšují vážnost a slavnostní rád bohoslužeb, ale především představují Ježíše
Krista, světlo světa. Obzvláštní místo v liturgii má velikonoční svíce, paškál, s pěti kadidlovými zrny, symboly
Kristových pěti ran. Je symbolem vzkříšeného Vykupitele, vhodně se rozsvěcuje při pohřbu u rakve zemřelého, o
němž víme, že pro svou víru bude mít účast na Kristově slavném vzkříšení. Svíce rozsvěcovaná na hrobech
zemřelých jsou obrazným vyjádřením prosby „světlo věčné ať jim svítí“. Svíce podávaná při křtu má navenek
vyjádřit světlo milosti obdržené při této svátosti. Setkáváme se i s jinou symbolikou svíce, když se užívá jako
znamení učitelů církve (např. Alberta Velikého, Alfonse Bonaventury aj.).
3. únor – sv. Blažej
Biskup z pontského města Sebasty (Megalopolis) byl popraven při pronásledování křesťanů roku 316. Byl nejen
duchovním pastýřem, ale také výtečným lékařem. Legenda vypráví, že k němu jistá zbožná vdova přivedla syna,
kterému se v hrdle vzpříčila rybí kost a on se dusil. Sv. Blažej ho modlitbou a požehnáním uzdravil. Proto ho
především ve východní církvi ctili jako ochránce před krčními chorobami, což se přeneslo i do českého prostředí.
Do nedávné doby pomáhal duchovní pastýř přímluvou ke sv. Blažejovi – pod bradou nemocného zkřížil
posvěcené svíce a modlil se: „Na přímluvu sv. Blažeje biskupa a mučedníka ochraňuj Tě Bůh od krčních nemocí a
veškerého jiného zla. Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen“.
Legenda také vypráví, že když byl sv. Blažej vězněn, přinášela mu nějaká žena denně pokrm a svíci. Za to jí slíbil,
že bude chráněna před nemocemi, pokud každoročně obětuje jednu svíčku. Pravděpodobně z toho povstal zvyk
obětovat v kostele svíci (jenž však nemá přes časovou blízkost nic společného se svěcením hromniček). Od 16.
století zapaloval v kostele svíčku ten, koho trápila bolest zubů či jiný neduh.
Sv. Blažej byl také patronem počasí, což bylo zřejmě odvozeno z podobnosti jména (v němčině Blasius) se slovem
„blasen“ (v němčině foukat, vát). V českých zemích se o jeho svátku rozhazoval do větru popel, sůl a mouka, aby
se větry „nakrmily a více neškodily. Odvozeně byl sv. Blažej patronem majitelů větrných mlýnů a hudebníků na
dechové nástroje. – pokud na sv. Blažeje ráno svítilo slunce, mělo podle lidové víry sloužit nastávajícím roce
mladým zdraví, polední slunce přinášelo zdraví dospělým a večerní lidem starým.
Svatoblažejské požehnání + svátost nemocných
Během nedělních bohoslužeb 9. 2. 2020 se v našich farnostech bude udělovat na závěr „Svatoblažejské
požehnání“. Jelikož u nás je tradicí v tuto dobu rovněž hromadně udělovat svátost nemocných při mši svaté. Bude
tomu tak po obě nadcházející neděle (9. 2. Velké Bystřice a Bukovany; 16. 2. Hlubočky a Bystrovany.) Protože
svátost nemocných je spojena s potřebou uzdravení, proto je před jejím přijetím potřeba nejdříve uzdravit nitro
člověka ve svátosti smíření.
P.S. - Našim vzácným hostem bude v neděli 16. 2. 2020 otec Pavel Degro SDB, který působí v saleziánském
středisku na známém rómském sídlišti LUNÍK IX v Košicích.
Rádi bychom uvítali nápad, jak ještě jinak využít jeho přítomnosti.
POZVÁNÍ OD OTCE JOSEFA NA DĚKOVNOU MŠI A DALŠÍ PROGRAM U PŘÍLEŽITOSTI
VÝZNAMNÉHO JUBILEA - 60 ROKŮ ŽIVOTA
Protože mojí rodinou jste Vy, moji milí farníci, rád bych spolu s Vámi prožil tento významný životní předěl.
Nechystám se ani do důchodu ani nehodlám žádat o přeložení. Je mi s Vámi velice dobře. Moji milovaní, prosím
pomozte mi, aby oslavy vyzněly jako oslava Boží lásky, která nás spojuje.
Několik důležežitých informací k organizaci oslav
Koná se 8. února 2020 ve Velké Bystřici od 10:00 do 22.00 ve farním kostele Stětí svatého Jana Křtitele a v KD
Nadační na Zámeckém náměstí.
V rámci přípravy na významný předěl v mém životě bych rád upřesnil některé aspekty tohoto setkání…
- Nejdříve se setkáme všichni místní a přespolní z blízka i z dáli na děkovné bohoslužbě ve farním kostele
Stětí svatého Jana Křtitele ve Velké Bystřici. Začátek bohoslužby je v 10:00 hodin.
- Zhruba ve 12:00 začne oběd v sále KD Nadační. Za stůl zasednu spolu s rodinou, příbuznými, kněžími,
přáteli, a také s Vámi mými milovanými farníky. Zn Jídla bude dost pro všechny
- Od 14:00 do 15:00 bude čas vyhrazen pro gratulace. Poté začne kulturní program. Vystoupí:
Velkobystřický chrámový sbor, Muzikanti z Červeníka, Soubor Rovina, Cimbálovka Záletníci, Karel
Kekéši a další

P.S.
-

Podobně jako tomu bývá v případě našeho každoročního „farního odpoledne“, jsou vítáni všichni Dveře
budou dokořán otevřeny v kteroukoliv dobu pro kohokoliv.
Věřím, že nám bude spolu dobře…
Program zakončíme, až všechno sníme a vypijeme, popř. když dojdou Karlovi Kekéšimu a dalším
muzikantům písničky.
Prosím moje farníky o pomoc s přípravou prostor KD Nadační a také s jeho úklidem.
V pátek 7. 2. od 15:00 hodin je naplánovaná příprava sálu KD Nadační.
Prosím také o ochotného řidiče (nejlépe s vlastním autem) pro dovoz či odvoz některých hostí během
soboty 8. 2.
Hospodyňky - ženy a dívky - prosím o něco dobrého na zub – Pokud budete mít něco, bylo by nejvhodnější
doručit to už v pátek do KD Nadační. Zn. Aby s tím nemuseli do kostela.
Kdokoliv může obohatit program svojí troškou do mlýna

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VE VELKÉ BYSTŘICI
Milí rodiče,
srdečně Vás zdravíme ze zimního období, kdy nám paní zima, i když bez sněhu, dává pocítit svoji nadvládu
natolik, že kvůli tomu mnozí marodí, smrkají, kašlou, mají horečku nebo zápasí s nějakými příznaky nachlazení.
Všem Vám přeji brzké uzdravení a přidávám jedinečnou nabídku plnou slunce, tepla a jiných jedinečně
prázdninových radostí.
Nevím jak Vy, ale my (všichni níže podepsaní) se ze všeho nejvíc těšíme na jedno pololetí vzdálené letní
prázdniny!! Konkrétně na další pokračování naší PRÁZDNINOVÉ UNIVERZITY KARLA IV.
K tomu však potřebujeme studenty (co by to bylo za školu, kde by byli jen učitelé?!)
Utekly již dva roky od napsání našeho prvního dopisu ohledně tzv. příměstského tábora na velkobystřické faře.
Proto nám dovolte, abychom Vám poslali pozvánku, hodně podobnou z minulých dvou let.
Náš plán spočívá v tom, že bychom navázali na první dva velice úspěšné ročníky prázdninové univerzity a zaměřili
se na poslední téma našeho tříletého cyklu. Našim cílem zůstává pomoci dětem k přechodu na školní režim. Část
dne je věnována škole hrou, část hrám, sportům, vyrábění, zpívání či divadlu.
Pro všechny zájemce o krásu poznání nabízíme možnost studia na naší prestižní
PRÁZDNINOVÉ UNIVERZITĚ KARLA IV.
Prázdninová univerzita gastronomická - plodiny a jídla typická pro různé země, práce s mapou, atlasem, techniky
skládání ubrousků, prostírání, zdobení apod.
Semestr bude probíhat od pondělka 17. 8. do pátku 21. 8. 2020.
Rodiče každý táborový den přivedou (přivezou) děti před 8:00 hod. (Po domluvě již po sedmé hodině).
a odpoledne si je mezi 16:00 a 17:00 hod. vyzvednou.
Přihláška je ke stažení na našem farním webu nebo v tištěné podobě u otce Josefa či dalších členů týmu).
Přihlašovat se můžete už od pondělka 3. 2. 2020 a uzávěrka přihlášek v pondělí 25. 5. 2020.
Cena 200,- Kč na jedno dítě a jeden den (celkem 1000 Kč za celý pobyt).

!!Přihlášky budeme kvůli limitované kapacitě přijímat pouze doručené českou poštou!!
Doručovací adresa: Ing. Elena Machalková, Křížkovského 38, 783 53 Velká Bystřice
Na obálku prosím napište heslo TÁBOR!
Pro vaše případné dotazy zveřejňujeme důležité kontakty na náš tým:
Otec Josef Opluštil, 731 405 500, fara@velkabystrice.cz
Ing. Elena Machalková, 733 742 105, elenamachalkova@seznam.cz
Bc. Eva Krätschmerová, 608 061 662, eva.kr.@post.cz
Ing. Miloslav Krätschmer, 725 389 092, kratschmer@post.cz
Ondřej Kuběnka
Jakub Preč
Aneta Havlíková
Přejeme hezké dny a těšíme se na spolupráci.
Za náš tým: P. Josef Opluštil – farář ve Velké Bystřici a administrátor aex. v Hlubočkách

Na závěr podotýkáme, že náš tábor na římskokatolické faře ve Velké Bystřici je otevřený pro všechny děti.
Podobně jako v loni je součástí každého táborového dne mše svatá. Limitující je opět to, že tento náš tábor je
určen pro děti ve věku od 6 do 12 roků věku. Účast v předchozím roce není podmínkou pro přihlášení. Protože náš
tábor obdržel i pro tento rok evropské dotace, prosíme rodiče o trpělivost s náročnější agendou.
CO SE DĚLO
Milé překvapení k 20. výročí Tříkrálové sbírky. Na Olomoucku dárci věnovali rovné 2 miliony korun.
Olomouc – Koledníci ze škol, farností, skautu, skupinky kamarádů, ale i společná koleda všech členů rodiny, kdy
se nejmladší koledník veze v kočárku. To jsou obrazy tříkrálového koledování na Olomoucku. Následuje svoz
kasiček a sčítání výtěžku, který bez 9 tisíc korun ukazuje k rekordní dvoumilionové částce. Koordinátorky sbírky
se na poslední chvíli rozbíhají s kasičkou mezi své kolegy. Tolikrát za sebou během jedné hodiny ještě tříkrálovou
koledu nezpívaly. Vynaložené úsilí posouvá laťku směrem nahoru a Tříkrálová sbírka na Olomoucku hlásí rekord.
Lidé darovali ve prospěch potřebných rovné 2 miliony korun.
Na území olomouckého děkanátu, který zahrnuje město a 36 blízkých obcí, vyrazilo začátkem ledna prosit za
chudé 432 kolednických skupinek, což je v přepočtu kolem 1 600 dobrovolníků – koledníků a vedoucích skupinek.
Nyní je rozpečetěno a všechny plody společného tříkrálového úsilí jsou spočteny. Výtěžek jubilejního dvacátého
ročníku Tříkrálové sbírky v olomouckém děkanátu dosáhl na neuvěřitelnou částku. Pro lidi ocitající se v nouzi
byla vykoledována částka 2 000 000 Kč. Výtěžek tak převýšil loňskou sumu o více než 170 000 korun.
Výsledek ukazuje, že lidé mají otevřená srdce pro potřeby druhých. Sedmimístné číslo se šesti nulami napovídá,
že v blízkosti jeho dosažení se v samotném závěru zmobilizovali a o jeho kulatost přičinili sami pracovníci
Charity. „Pro naše pracovníky máme Tříkrálovou pokladničku, kam během sbírky přispívají, přímo na Charitě.
Když jsme však ke konci zjistili, kolik nám do rovné částky zbývá, náš tým koordinátorek se rozběhl s koledou na
rtech znovu za kolegy v Charitě, kteří s radostí přispívali až do konečné dvoumilionové částky. Byla to taková
krásná tečka za vším tím úsilím 1 600 koledníků v našem děkanátu,“ vypráví Veronika Velčovská, koordinátorka
sbírky v Charitě Olomouc.
Tříkrálová sbírka v České republice oslavila v letošním roce 20. výročí trvání, byť její start se uskutečnil již o rok
dříve právě v olomoucké diecézi. Na samém počátku v roce 2000 vykoledovalo 44 skupinek z Olomouce a 12
blízkých obcí 185 051 korun. Za 21 let existence sbírky tak vzrostl počet skupinek včetně výtěžku téměř o 1000
procent.
Využití tříkrálového výtěžku - Vybrané finanční příspěvky budou použity na rozvoj domácí hospicové péče na
Olomoucku. Částí výtěžku Charita zafinancuje výtah v azylovém domě sv. Anežky pro starší nemocné
s nemohoucí klienty a také opravy a rozšíření hygienického zázemí pro lidi bez domova. Charita Olomouc děkuje
všem lidem dobré vůle, kteří otevřeli svá srdce a přispěli svým darem pro potřebné.
Eva Štefková
https://www.olomouc.charita.cz/aktuality/mile-prekvapeni-k-20-vyroci-trikralove-sbirky-na-olomoucku-darcivenovali-rovne-2-miliony-korun/
A jak to dopadlo v našich farnostech?
Bukovany
20 837 Kč
4 skupinky
Bystrovany
32 043 Kč
4 skupinky
Hlubočky
57 825 Kč
11 skupinek
Mrsklesy
19 008 Kč
4 skupinky
Přáslavice
35 871 Kč
5 skupinek
Svésedlice
9 032 Kč
2 skupinky
Velká Bystřice
81 131 Kč
10 skupinek
Celkem
255 747 Kč
CO SE DĚJE
Nedělní odpolední chvilka pro florbal v naší orlovně
Podobně jako v předchozích letech bychom rádi nabídli možnost především pro naše ministranty. Jedná se
o možnost zahrát si v orlovně ve Velké Bystřici florbal v čase od 14:00 do 16:00. Na základě zkušeností se
nebráníme účasti kohokoliv z rodiny ministrantů. Do hry se v případě nedostatku hráčů mohou na vlastní
nebezpečí zapojit tatínci, maminky, bráchové i sestřičky, popř. kamarádi. Novým prvkem by měla být účast
ministrantů z cizích farností. Aktivitu zaštiťuje pan Štěpán Chudík (777320758). Začínáme v neděli 9. 2. 2020 od
14:00 hod. Přezůvky, ochranné brýle a vlastní florbalka jsou minimum výbavy.
Vychází 2.2.2020, uzávěrka dalšího čísla 26.2. 2020. 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: Miloslav
Krätschmer , P. Josef Opluštil; Jazyková korektura: Vojtěch Lakomý. Vydává Římskokatolická Farnost Velká Bystřice pro vnitřní potřebu farnosti. Cena: dle zvážení

