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Rok 2017

ÚVODNÍK
Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa
a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni
budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po
spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou
nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské
království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat
každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Mt 5,1-12a
Milí čtenáři a čtenářky našeho farního časopisu,
zdravím vás a dovolte mi učinit malý pokus o vaše
povzbuzení…
Při četbě a následném rozjímání Ježíšova
blahoslavenství jsem se nemohl zbavit zvláštního
pocitu. Při snaze nějak tento stav pojmenovat jsem si
vzpomněl na krále komiků, Vlastu Buriana, jak používá
v jednom filmu originální termín „napnelismus“. Zde je
výsledek mého pobytu v silovém poli tohoto
napnelismu.
Život člověka je baterie o dvou pólech. Záporným
pólem jsou slzy, bolesti, smutek, utrpení atd. Musíme
jej sice brát vážně, ale to ještě není všechno. Součástí
lidského života je jakýsi protipól s kladným
znaménkem: radost, potěšení, veselost, krása, naděje,
důvěra atd.
Využití potenciálu Blahoslavenství stojí a padá s naší
ochotou naplno vstoupit spolu s Ježíšem do silového
pole „napnelismu“ mezi plusy a mínusy našeho života.
Přeji a vyprošuji vám, aby jiskry vzešlé z tohoto pobytu
dokázaly zapalovat…
Váš otec Josef
MIMO JINÉ
Tříkrálová sbírka 2017 – výsledky v Olomouckém děkanátu
Celkový výtěžek v olomouckém děkanátu činí 1 437 034 Kč. V letošním roce nás potěšilo především velké
nasazení a ochota dobrovolníků vydat se přes všechny mrazy do ulic a koledovat pro potřeby chudých. Díky
těmto koledníčkům mají všichni lidé dobré vůle možnost zakusit spolu s námi radost z pomoci člověku v
nouzi. Dárci byli letos opět velmi štědří, tímto jim srdečně děkujeme, každé darované koruny si vážíme.
Děkujeme také všem místním asistentům, bez kterých by se toto velké dílo ani nemohlo uskutečnit.
Na území Olomouckého děkanátu, který zahrnuje město a 34 blízkých obcí se do sbírky zapojilo přes 1300
dobrovolníků koledníků a vedoucích skupinek, celkem bylo 377 kolednických skupinek.

V roce 2017 se plánuje z tříkrálových darů podpořit:
- neformální předškolní vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením
- jednotlivce a rodiny v akutní krizi (lidé postižení přírodními a humanitárními katastrofami, oběti
domácího násilí, trestných činů, apod.)
- zvýšení dostupnosti pečovatelské služby pro seniory a lidi s tělesným handicapem
- rozvoj a rozšíření stávajících služeb střediska pro lidi bez domova a přizpůsobení jejich specifickým
potřebám
A jak to dopadlo v našich farnostech?
Bukovany
15 269 Kč
Bystrovany
20 004 Kč
Hlubočky
44 536 Kč
Mrsklesy
14 701 Kč
Přáslavice
30 146 Kč
Velká Bystřice
50 347 Kč
Celkem
175 003 Kč

4 skupinky
3 skupinky
8 skupinek
4 skupinky
4 skupinky
10 skupinek

Fotogalerie

Pastýřský list
Drazí bratři a sestry,
v minulých dnech proběhl v naší diecézi už 18. ročník Tříkrálové sbírky, do něhož se zapojily tisíce
koledníků. Kvůli mrazům to měli koledníci letos mimořádně náročné. Proto tím upřímněji děkuji všem, kteří
se do tohoto díla evangelizace a lásky zapojili. Jsem opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi
vánoční radost z Boha, který se kvůli nám stal člověkem. Mám radost, že svým koledováním vydávají
svědectví lásky a svou službou dávají mnoha lidem příležitost podílet se na službě potřebným. Upřímně
děkuji také všem dárcům.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili
povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. Každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská
povolání,
– aby Milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha mladým mužům,
– aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu,
– aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat,
– aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je,
– aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby se na kněžskou službu mladí lidé mohli
těšit.

Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat. On třeba zve jenom
tím, že Vám někdy vnukl myšlenku uvažovat o kněžství. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se
vydat na cestu služby Bohu a lidem. Z vlastní zkušenosti Vás mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou,
Bůh připravil mnoho dobrodružství i pokladů, které si ani neumějí představit, i když od nich žádá i různá
odříkání. Bůh sám si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst. I když je to někdy hodně náročné, nikdy jsem
svého rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje mnohonásobně.
Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na svého kněze, který Vám
pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do
konce března 2017.
Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí
arcibiskup Jan
PODĚKOVÁNÍ
Výroba a prodej adventních věnců
Děkuji za finanční příspěvek od farnosti pro syna Filipa a děkuji také všem, kteří se podíleli na výrobě
věnců, velmi si této pomoci vážíme. Tyto prostředky chci použít k financování Filipovi plánované
miniinvazivní operace, kterou pojišťovna nehradí.
Jana Tichá
Sbírka na kotel
Vážení farníci,
v době vánočních svátků se konala v naší farnosti sbírka, která měla pomoci naší orelské jednotě pořídit
nový plynový kotel. Celkově se ve farním kostele a jednotlivých kaplích vybralo 13 570 Kč. Je to pro nás
veliká pomoc, protože náklady na realizaci budou 91 000 korun.
Všem, kteří přispěli, bych chtěl jménem naší jednoty vyslovit upřímné poděkování.
Zdeněk Lakomý - starosta jednoty
Informace ke sbírkám
Příjem z prodeje adventních věnců byl za 4957,- Kč. Po odečtení nákladů ve výši 2121, 80 Kč bylo
posláno na účet maminky Filipa 2835, 20 Kč.
Při sbírkách na nový kotel do Orlovny se celkem vybralo 13 570 Kč. Velká Bystřice (25.12. 5960,- Kč,
26.12. 2769,- Kč), Bukovany (25.12. 2244,- Kč), Přáslavice (25.12. 1220,- Kč), Bystrovany (25.12. 1377,Kč)
KALENDÁŘ NA ÚNOR
Neděle, 29. ledna, IV. 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, 30. ledna
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 31. ledna, Památka sv. Jana
Boska, kněze
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Středa, 1. února
09:00 - Velká Bystřice - kaple/mše
09:30 - Archa klub - setkání na faře
17:00 - Mrsklesy - mše

Čtvrtek, 2. února - Svátek uvedení
Páně do chrámu (Hromnice)
11:30 - návštěvy nemocných
18:00 - Velká Bystřice - žehnání svící
a mše ze svátku "Hromnic"
Pátek, 3. února, Památka svatého
Blažeje
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše a
svatoblažejské požehnání
18:00 - Velká Bystřice - mše a
svatoblažejské požehnání
Sobota, 4. února
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
19:00 - Velká Bystřice Orelský Ples
Neděle, 5. února, V. 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, 6. února, Památka sv. Pavla
Mikiho a druhů, mučedníků
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Středa, 8. února
09:00 - Velká Bystřice - kaple/mše
09:30 - Archa klub - setkání na faře
17:00 - Svésedlice/kaple - mše
Čtvrtek, 9. února
11:30 - návštěvy nemocných
17:00 - Bukovany mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 10. února, Památka sv.
Scholastiky, panny
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše zástup
18:00 - Velká Bystřice - mše zástup
Sobota, 11. února
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností zástup

Neděle, 12. února, VI. 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)
15:00 - Velké Bystřice/farní knihovna
- přednáška
18:30 - Velká Bystřice/fara - příprava
na biřmování
Pondělí, 13. února
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 14. února
17:00 - Bukovany mše
18:00 - Přáslavice mše
Středa, 15. února
09:30 - Archa klub - setkání na faře
Čtvrtek, 16. února
17:00 - Bukovany mše (zástup)
Pátek, 17. února
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše (zástup)
18:00 - Velká Bystřice - mše (zástup)

Sobota, 18. února
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností zástup
Neděle, 19. února, VII. 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, 20. února
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Středa, 22. února, Svátek Stolce sv.
apoštola Petra
09:00 - Velká Bystřice - kaple/mše
09:30 - Archa klub - setkání na faře
17:00 - Svésedlice/kaple - mše
Čtvrtek, 23. února, Památka sv.
Polykarpa, biskupa a mučedníka

11:30 - návštěvy nemocných
17:00 - Bukovany mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 24. února
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 25. února
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 26. února, VIII. 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 únor
1. února:
8. února:

Promítání – Quo Vadis
Cvičte si svůj mozek – procvičování paměti hrou

15. února: Dopoledne se společenskými hrami
22. února: Rukodílny - magnetky

(změna programu vyhrazena)
***************************************************************************************
JEDNOTA ORLA VELKÁ BYSTŘICE srdečně zve příznivce a přátele, bratry a sestry na:

14. ORELSKÝ A FARNÍ PLES
KDY:
KDE:
HUDBA:
OBČERSTVENÍ:
ZAHÁJENÍ:
VSTUPNÉ:
PŘEDPRODEJ:

v sobotu 4. 2. 2017
v orlovně ve Velké Bystřici
FONTANA
zajištěn domácí bufet
v 19.00
100 Kč, studenti 50 Kč
U p. Zdeňka Lakomého, tel.: 602 760 821,
email: lakomy@muvb.cz

TOMBOLA
Vychází 29.1. 2017, uzávěrka dalšího čísla 22.2. 2017. 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

