
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky    Ročník 18 Číslo 1  Rok 2017 

 
ÚVODNÍK 
Milí čtenáři a čtenářky našeho farního časopisu! 

Zdravím vás na prahu posledního úseku adventní cesty. Do Vánoc zbývá už jen 

několik velice krátkých dní.  Rád bych vám všem ze srdce poděkoval, že jste 

vydrželi v náročném poslání vytvářet společenství.  Rovněž jsem vděčný za to,  

že se nám dařilo otevírat  ho i mnoha dalším lidem.  

Jdeme i vstříc novému roku s nadějí, že „všechno, dokonce i to negativní, 

pomáhá těm, kdo milují Krista.“ Často se s velkou důvěrou Pána i vás ptám: 

„Jdeme správně? Jak dál? Jak se správně rozhodovat tváří tvář obrovskému 

prostoru svobody, kde se člověku třesou kolena z nadlidského břemena 

odpovědnosti?!“ Věřím v  Ducha svatého, který působí skrze každého z nás. 

Jako duchovní otec vás moji milí bratři a sestry prosím o pomoc při hledání 

odpovědí na příliš mnoho závažných otázek.  

„Pod stromeček“ bych si ze všeho nejvíc přál (podobně jako kdysi Mojžíš), aby i u nás zde Bůh probudil 

prorockého Ducha Zn. Protože jen tak  můžu/můžeme čestně obstát. 

Přeji a vyprošuji vám jednotlivě i celému našemu společenství Tři Božské dary: „Víru, Naději a Lásku.“ 

Požehnané Vánoce a milostiplný nový rok.       Žehná váš otec Josef 

 

MIMO JINÉ 

Sbírka na kotel 

Vážení farníci. 

Orlovna je místo, kde se nesetkávají pouze členové jednoty, ale je využívána naší farností pro mnohé její 

aktivity, ať již duchovní nebo společenské. Pravidelně se zde koná orelský a farní ples, různé přednášky a 

koncerty. To vše je možné uskutečňovat pouze tehdy, pokud je sál a další zařízení v pořádku. V posledních 

dnech došlo bohužel k vážné poruše kotle, která způsobila, že musí být nahrazen novým. Náklady výměny 

se budou pohybovat kolem 91 tis. Kč. Z tohoto důvodu se na vás obracím s možností finančního příspěvku 

na pokrytí této akce. Všem přispívatelům vyslovuji upřímný dík. 

Zdeněk Lakomý - starosta jednoty Orla Velká Bystřice 
 

Sbírka na pořízení kotle teplovodního topení v naší velkobystřické orlovně  

Vyhlašuji sbírku na tento účel  během bohoslužeb o Slavnosti Narození Páně v neděli 25. 12. 2016 a také o 

Svátku svatého Štěpána 26.12. 2016 ve farnosti Velká Bystřice.         Otec Josef 

 

Tříkrálová sbírka 2017 

O víkendu 7. a 8.1.2017 opět vyjdou do ulic skupinky koledníků sbírat malé dary, díky jimiž se mohou dít 

velké věci. A tak až přijde i k vám skupinka tříkrálových koledníků, neodmítejte je, prosím. "Nežebrají", ale 

dávají Vám příležitost podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují! 

Sbírka je chráněna proti zneužití - koledníci musí mít průkaz a pokladničky jsou zapečetěny! 

Veliký dík dárcům i těm, kteří jsou ochotni se sbírkou pomoci! 

 

Příspěvek studentky 

Milí čtenáři Deníčku. 

V posledním čísle byl uveřejněný příspěvek od studentky, která byla na Charitě na praxi. Dostala se ke mně 

zpráva, že pracovníci z Domu pokojného stáří sv. Anny si postřehy, které vyčetli z tohoto článku, vztáhli 



právě na toto zařízení pro seniory. Nebylo to tak. Byla to obecná úvaha nad domovy pro seniory a nad 

možností zůstat v domácím prostředí. V čem je to tak trochu jiné. 

Když jsem přemýšlela nad tím, co tento článek otevřel, uvědomila jsem si, že co jsem ještě nesdělila, ale 

přesto to prezentuji v rodinách, které navštěvuji, zní takto. Poznala jsem osobně více zařízení, již 

v předchozí práci. Jsou místa, kam bych svého blízkého nechtěla umístit, ale jsou místa, pro která bych se 

ráda rozhodla. Jedno z těchto zařízení je i Dům pokojného stáří sv. Anny. Poznala jsem v různých situacích 

pracovníky z tohoto zařízení a znám prostředí tohoto zařízení. Vždy z tohoto místa odcházím dobře naladěná 

a s pocitem, že těm našim blízkým tam musí být dobře.  

Jsou momenty, kdy se rozhodujeme, zda nechat naše blízké v domácím prostředí, nebo umístit do zařízení 

pro seniory. Co z vlastní zkušenosti vím, pokud to situace dovolí, naslouchat přání našeho blízkého. Měl by 

to být on, který se rozhoduje, zda zůstane v domácím prostředí. Potom bych se mu to snažila umožnit a 

s pomocí pečovatelské a ošetřovatelské služby tuto situaci řešit. 

Na co bych ještě nechtěla zapomenout, je ocenit zájem Města Velká Bystřice o své občany. Mnohokrát jsem 

zažila situace, kdy ten „nejmenší“ získal pozornost u pracovníků na městském úřadu, aby mu byla 

poskytnuta pomoc, nebo mu podána možnost řešení jeho někdy dost zoufalé situace. Vážím si jejich práce a 

obdivuji jejich ochotu sledovat všechny a všechno, co se děje ve Městě Velká Bystřice. 

Přeji Vám všem radostné vánoce a odpočinek pro práci v roce 2017. 

Pírková Alena, koordinátorka pro PS na venkově 

Velké poděkování 

Tak jako každoročně v adventu nám soubor Krušpánek  pod vedením Lenky Černínové zahraje na vánoční 

besídce pro naše klienty a nejen pro ně, tak tomu bylo i letos. Chtěla bych vyjádřit velké poděkování celému 

souboru. Pokaždé si říkám, s velkou ochotou, bez odměny a kolik radosti předají. Přeji Vám, abyste prožily 

pokojné a radostné Vánoce a v roce 2017 se na Vás budeme těšit. Ještě jednou velké díky. 

Alena Pírková, koordinátorka pro PS 

CO SE DĚLO 

Výstava amatérských malířů a fotografů 2016 

Nádhera…tak lze jedním výrazem popsat to, co mohli vidět četní návštěvníci letošní výstavy amatérských 

malířů a fotografů. Výstavu v orlovně slavnostně zahájila skupina Tragedia fis moll s filmovými melodiemi. 

A pak jsme se jen kochali očima – každý si mohl najít to své – realistickou i abstraktnější malbu; fotografie 

reportážní, portrétní, symbolistní, fotky přírody…na žádném z děl nelze poznat, že je tvořil autor bez většího 

výtvarného vzdělání (např. některé obrazy vypadaly jak fotka). Tentokrát vystavovali malíři: Květoslava 

Beranová (Hlubočky), Pavla Dragounová (Samotišky), Dagmar Elsnerová (Velká Bystřice), Ivana Foretová 

(Velká Bystřice), Petr Juráň (Velká Bystřice), Zdeněk Kubáč (Olomouc), Lenka Peřinová (Velká Bystřice), 

Aleš Vojáček (Olomouc), Miloš Vojáček (Doloplazy), Pavel Vojáček (Olomouc); fotografové: Marek 

Coufal (Lošov), Miloslav Krätschmer (Velká Bystřice), Jiří Kroupa (Bystrovany), Michal Lakomý (Velká 

Bystřice), Josef Laštůvka (Olomouc); háčkované výtvory: Hana Krätschmerová (Mariánské Údolí). Výstava 

byla opět na vysoké úrovni. Malíři i fotografové: děkujeme za krásu zprostředkovanou tahem štětce či 

stiskem spouště, obdivujeme váš um a přejeme mnoho tvůrčích nápadů a pevnou ruku, abychom mohli 

potěšit naše oči i srdce zase příští rok. Děkujeme také paní Marii Pleskové, že už po třinácté tuto výstavu 

úspěšně zorganizovala.                   Marie Adamcová 

 

KALENDÁŘ NA VÁNOCE A LEDEN 
Neděle, 18. prosince, 4. neděle adventní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše  

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf) 

14:30 - Velká Bystřice/kostel - adventní 

koncert 

15:00 - zpovídání před Vánoci (otec 

František Foltýn)  

17:00 - Velká Bystřice - katecheze 

Pondělí, 19. prosince 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - adventní 

zastavení v tichu kostela na začátku dne 

07:00 - Velká Bystřice - mše 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše 

17:30 - Velká Bystřice - fara - 

náboženství - předškoláci + 1. st. ZŠ 

Úterý, 20. prosince 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - adventní 

zastavení v tichu kostela na začátku dne 

07:00 - Velká Bystřice - mše 

Středa, 21. Prosince 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - adventní 

zastavení v tichu kostela na začátku dne 

09:00 - Velká Bystřice kaple - mše 

09:30 - Archa klub - setkání na faře 

17:00 - Svésedlice - mše 

Čtvrtek, 22. Prosince 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - adventní 

zastavení v tichu kostela na začátku dne 

07:00 - Velká Bystřice - mše 

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

 

 

Pátek, 23. prosince, 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - adventní 

zastavení v tichu kostela na začátku dne 

07:00 - Velká Bystřice - poslední adventní 

mše 

08:00 - Velká Bystřice/fara - snidaně na 

faře a uzavření adventní soutěže pro děti 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

Sobota, 24. prosince, Štědrý den 

14:30 - Bukovany - pobožnost u jesliček s 

nejmenšími 

16:00 - Bystrovany - mše z večerní 

liturgie Narození Páně  

16:00 - Posluchov - mše z večerní liturgie 

Narození Páně otec Gorazd 



22:00 - Velká Bystřice - "půlnoční" mše z 

liturgie Narození Páně (v noci) 

Neděle, 25. prosince, Slavnost 

NAROZENÍ PÁNĚ, 1. svátek vánoční 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k rozjímaní u jesliček 

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše  

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf) 

17:00 - Velká Bystřice/prostor před 

kostelem - Živý betlém 

Pondělí, 26. prosince, Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka 2. svátek vánoční 

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k rozjímaní u jesliček 

09:30 - Hlubočky - mše 

11:00 - Přáslavice 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 27. prosince, Svátek sv. Jana, 

apoštola a evangelisty 

16:00 - Svésedlice - mše v kapli 

17:00 - Mrsklesy - mše v kapličce 

Středa, 28. prosince, Svátek sv. Mláďátek, 

mučedníků 

05:30 - Celodenní putování po pražských 

jesličkách 

09:30 - Praha/kostel sv Jiljí - mše pro 

poutníky z našich farností 

Čtvrtek, 29. prosince 

10:00 - Hlubočky - křestní obřad 

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany - mše 

18:00 - Přáslavice - mše  

Pátek, 30. prosince, Svátek Svaté Rodiny 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše 

Sobota, 31. prosince 

09:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k rozjímaní u jesliček 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - mše na 

poděkování za uplynulý kalendářní rok a 

za naše farní společenství 

18:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k rozjímaní u jesliček 

23:00 - Velká Bystřice/kostel - adorace a 

svátostné požehnání 

23:30 - Velká Bystřice/kostelní věž - 

přivítání Nového roku  

Neděle, 1. ledna, Slavnost Matky Boží, 

Panny Marie 

00:30 - Velká Bystřice/kostelní věž - 

přivítání Nového roku  

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše  

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf) 

16:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 

Svátostí (adorace za mír) 

16:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

Pondělí, 2. ledna,- Památka sv. Basila 

Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů 

a učitelů církve 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 4. ledna  

09:00 - Velká Bystřice - kaple/mše 

09:30 - Archa klub - setkání na faře 

17:00 - Mrsklesy - mše 

Čtvrtek, 5. ledna  

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 6. ledna, Slavnost Zjevení Páně 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše 

Sobota, 7. ledna, Tříkrálová Sbírka České 

katolické Charity 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

Neděle, 8. ledna - Svátek Křtu Páně 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše  

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf) 

15:00 - Hlubočky/kostel - Vánoční 

koncert našeho chrámového sboru 

16:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 

Svátostí (adorace za mír) 

16:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

18:30 - Velká Bystřice/fara - příprava na 

biřmování 

Pondělí, 9. ledna  

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

17:30 - Velká Bystřice - fara - 

náboženství - předškoláci + 1. st. ZŠ 

18:30 - Velká Bystřice - fara - 

náboženství - 2. stupeň 

Středa, 11. ledna  

09:00 - Velká Bystřice - kaple/mše 

09:30 - Archa klub - setkání na faře 

17:00 - Svésedlice/kaple - mše 

Čtvrtek, 12. ledna  

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 13. ledna  

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše 

Sobota, 14. ledna 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

Neděle, 15. ledna - 2. neděle v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše  

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf) 

 

Pondělí, 16. ledna  

Otec Josef 15-19.1.2017 - krátká 

dovolená 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

17:30 - Velká Bystřice - fara - 

náboženství - předškoláci + 1. st. ZŠ 

18:30 - Velká Bystřice - fara - 

náboženství - 2. stupeň 

Úterý, 17. ledna, Památka sv. Antonína, 

opata 

Středa, 18. ledna  - Památka Panny Marie, 

Matky jednoty křesťanů 

09:30 - Archa klub - setkání na faře 

Čtvrtek, 19. ledna  

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše (zástup) 

Pátek, 20. ledna  

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše 

Sobota, 21. ledna, Památka sv. Anežky 

Římské, panny a mučednice 

10:00 - Olomouc/katedrála- mše na 

poděkování za 75 roků života otce 

biskupa Josefa Hrdlíčku 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

Neděle, 22. ledna, 3. neděle v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše  

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf) 

16:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 

Svátostí (adorace za mír) 

16:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

18:30 - Velká Bystřice/fara - příprava na 

biřmování 

Pondělí, 23. ledna  

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

17:30 - Velká Bystřice - fara - 

náboženství - předškoláci + 1. st. ZŠ 

18:30 - Velká Bystřice - fara - 

náboženství - 2. stupeň 

Úterý, 24. ledna, Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa a učitele církve 

17:00 - Bukovany - mše 

Středa, 25. ledna, Svátek Obrácení sv. 

Pavla, apoštola 

09:00 - Velká Bystřice - kaple/mše 

09:30 - Archa klub - setkání na faře 

17:00 - Svésedlice/kaple - mše 

Čtvrtek, 26. ledna, Adorační den farnosti 

Hlubočky, Památka sv. Timoteje a Tita, 

biskupů 

11:30 - návštěvy nemocných  

17:00 - Hlubočky mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 27. ledna  

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše 



18:00 - Velká Bystřice - mše 

Sobota, 28. ledna, Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze a učitele církve 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

Neděle, 29. ledna, 4. neděle v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše  

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf) 

16:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 

Svátostí (adorace za mír) 

16:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

18:30 - Velká Bystřice/fara - příprava na 

biřmování 

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

 

POZVÁNKY 

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

Archa klub 
KDE:  společenská místnost na místní faře   KDY:  vždy ve středu v 9:30 
 

Program na měsíc prosinec/leden 
 

21. prosinec: Vánoční posezení + film o Matce Tereze 

28. prosinec:  NEBUDE 

4. leden: Dopoledne se společenskou hrou – Česko pro pamětníky 

11. leden: Četba – O štěstí v umírání 

18. leden: Promítání - Brainstorm 

25. leden: Rukodílny - Sněhulák 

(změna programu vyhrazena) 

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

Rádi bychom Vás pozvali na  „PŮLNOČNÍ“ 
 

KDY:   na štědrý den 24.12. ve 22 hodin 

KDE:  ve farním kostele ve Velké Bystřici 

KDO: Chrámový sbor, Příležitostný orchestr a sólisti pod vedením Ondřeje Nakládala 

uvedou: 
 

BYSTŘICKÉ PASTICCIO 
 - LAHŮDKA PRO PATRIOTY A MILOVNÍKY HISTORIE 
 

Výraz pasticcio pochází z latinského slova pasticcium označujícího koláč. V hudbě termín označuje dílo 

složené ze skladeb několika autorů. 

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

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

 

       ŽIVÝ BETLÉM 
 

KDE:   PŘED FARNÍM KOSTELEM VE VELKÉ BYSTŘICI 

KDY:   25. PROSINCE 2016 V 17 HOD. 

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

JEDNOTA ORLA VELKÁ BYSTŘICE srdečně zve příznivce a přátele, bratry a sestry na: 
 

14. ORELSKÝ A FARNÍ PLES 
 

KDY:    v sobotu 4.2.2017 

KDE:    v orlovně ve Velké Bystřici 

HUDBA:   FONTANA 

OBČERSTVENÍ:  zajištěn domácí bufet 

ZAHÁJENÍ:   v 19:00 

VSTUPNÉ:   100 Kč, studenti 50 Kč 

PŘEDPRODEJ:  U p. Zdeňka Lakomého, tel.: 602 760 821, 

email: lakomy@muvb.cz 

TOMBOLA 
 

Vychází 18.12. 2016, uzávěrka dalšího čísla  25.1. 2016. 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 
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