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ÚVODNÍK
Moji milí farníci. Posílám vám pozdrav ze svého úterního exilu
na dolanské faře. Pobývám zde v rámci svého úterního volna,
abych si zde jednak trochu odpočinul, jednak načerpal trochu
síly. Vážím si toho, že právě zdejší farnost a otec Vojtěch mi
poskytují vrchovatě obojí. Zde v lidsky i duchovně krásném
prostředí Komunity čerpám také inspiraci pro své poslání - být
vašim pastýřem. Dvanáctý rok jsem s vámi na cestě, tak se často
musím ptát: Kam - k jakému cíli máme vést naše společenství
v obou farnostech v dalším období??? Od mého příchodu roku
2006 se nám společně podařilo mnohé opravit, mnohé jiné
vybudovat a také díky všemu tomu výše naznačenému dát dohromady tvůrčí tým lidí. Navíc farnost ve Velké
Bystřici má, vzhledem k nejisté budoucnosti, podle mnoha ukazatelů nakročeno k finanční soběstačnosti.
Podobně ve farnosti Hlubočky se s naší ekonomickou radou a ruku v ruce s celou farností delší dobu
zaměřujeme na hledání způsobů, jak se hospodářsky postavit na vlastní nohy. Tyto aktivity jsou mimo jiné
prezentovány na našem novém farním webu farnosti Hlubočky. Jinými slovy - velice si vážím
kvalifikovaného nasazení mnohých svých bratrů a sester v Kristu a modlím za jejich trpělivost. Vždyť sami
víte, jak málo stačí, aby se i v té nejlepší partě pokazilo to nejlepší …
Při posledním jednání pastorační rady farnosti Velká Bystřice, někdy v půli ledna, jsme se společně zamýšleli
nad budoucností našeho společenství v období 5 – 10 ti roků. Reflexe situace nám ukazuje blízkost
přelomového horizontu pro církev v naší zemi – zhruba v tomto období bude končit státní finanční podpora
církvím a náboženským společnostem. Konkrétněji naši starost lze vyjádřit otázkou – uvědomujeme si, že to
bude pro nás všechny velká výzva? Jedním z výstupů našeho jednání je připravovaná anketa, jež nám může
velice pomoci v hledání priorit. Rád bych spolu s vámi hledal správný kurz pro směřování našich
společenství.
Nabízím k vašemu zamyšlení ještě to, co se právě zde v Dolanech snažím pochytit…Před 20 - 25 lety zdejší
farnost tvořilo asi 5 desítek převážně starších lidí…Dnes je kostel plný mladých rodin a lidí, kteří dřív do
kostela nechodili. Navíc samotné společenství funguje v mnoha aktivitách i mimo kostel. Když jsem se otce
Vojtěcha ptal na tajemství změny farnosti k lepšímu, poradil mi dvě hlavní věci… KURZY ALFA a FARNÍ
BUŇKY. Žádný z těchto dvou „zázračných receptů“ neznamenal masivní misijní akci z venku, ale pouze
ochotu „dělat věci“ jinak. Jediným „problémem“ je to, že nový způsob pastorace se člověk musí někde
naučit, aby jej mohl uplatnit doma. Nebojím se, že by to mohlo být pro někoho z nás příliš odborně či jinak
náročné. Domnívám se, že stojí za to jít cestou této farnosti, která je těm našim společenstvím v mnoha
ohledech podobná. Moje výzva může znít: „Když to jde v Dolanech, proč by to nešlo i u nás?!“
Rád bych vám v blízké době postní nabídl znovu svoji návštěvu spojenou s požehnáním vašeho příbytku. Na
našem webu je elektronická verze mého diáře a zde si budu rezervovat během posvátné doby postní několik
večerů v týdnu (většinou jsou to všední dny mimo úterý, kdy mám volno). Zde také operativně můžete
rozhodovat o využití mé nabídky. Jako alternativa bude sloužit formulář na každý týden, který bude
k dispozici v místech našeho setkávání. K nabídce patří i důležitá prosba – v postní době si chci z lásky

k Pánu odepřít večeři, tzn. jídlo po 19:00. Bude mi stačit dobrý bylinkový čaj a čas k popovídání si. Moc
stojím o vaši otevřenost – může pomoci nám všem při hledání odpovědi na životně důležitou otázku - Jaká je
vůle Boží pro naše farní společenství?
Váš otec Josef
MIMO JINÉ
Dopis k příměstskému táboru
Velká Bystřice 24. 1. 2018
Milí rodiče.
Srdečně Vás zdravíme na konci prvního pololetí školního roku a rádi bychom vás informovali o zajímavé
nabídce pro děti o letních prázdninách.
Již od roku 2013 pořádáme osvědčené příměstské tábory pro děti z farností Velká Bystřice a Hlubočky na
farní zahradě a v přilehlých prostorách. Jejich program navazuje na další aktivity probíhající v našich
farnostech.
Na konci srpna 2017 jsme dostali zajímavý podnět z našeho mikroregionu Bystřička. Ten spočívá jednak
z možnosti rozšíření naší nabídky pro další obce (Bukovany, Bystrovany, Daskabát, Hlubočky, Mrsklesy,
Přáslavice, Svésedlice, Tršice, Velká Bystřice, Velký Újezd a Doloplazy) v daném regionu. Jde o společný
projekt podporovaný finančně z prostředků EU, který nám umožní zvýšit kvalitativní úroveň táborů. V duchu
této výzvy jsme navázali spolupráci s Centrem pro rodinu při olomouckém arcibiskupství a máme vytvořený
zajímavý didaktický cyklus pro příměstské tábory na následující tři po sobě jdoucí letní školní prázdniny
(2018-2020). Pro vaši informaci dodáváme, že se jedná o osvědčené věci, které paní Mgr. Markéta
Matlochová z Centra pro rodinu s dětmi postupně absolvovala jako zkušená kantorka na příměstských
táborech v Kroměříži nebo na klasických táborech ve Vranově nad Dyjí.
Náš plán spočívá v tom, že bychom uspořádali postupně 3 prázdninové univerzity se zaměřením na různá
témata. Záměrem je atraktivní formou zopakovat základní učivo (český jazyk, matematika, angličtina,
prvouka, vlastivěda, přírodověda) podle věku účastníků, pomoci dětem k přechodu na školní režim. Část dne
je věnována škole hrou, část hrám, sportům, vyrábění, zpívání či divadlu. Příměstské tábory pořádáme
v závěru letních školních prázdnin
1.rok - Prázdninová univerzita Karla IV. - se zaměření na historii, život Karla IV., loutkové divadlo,
výrobu loutek, stavitelství, rodokmen... (letos to bude od pondělka 20. 8. do pátku 24. 8. 2018)
2. rok - Prázdninová univerzita umělecká - zaměření práci s přírodními materiály, se dřevem, sochařství,
malířství, návštěva galerie...
3. rok - Prázdninová univerzita gastronomická - plodiny a jídla typická pro různé země, práce s mapou,
atlasem, techniky skládání ubrousků, prostírání, zdobení.
Na závěr podotýkáme, že naše tábory na římskokatolické faře ve Velké Bystřici hodláme otevřít pro ostatní
děti. Limitující je pouze to, že náš tábor bude mít dvě věkové skupiny – předškoláci a I. stupeň základní školy.
Každá skupina bude mít svůj vlastní program. Součástí každého táborového dne je mše svatá v době tzv.
poledního klidu s možností dobrovolnosti.
Pro vaše případné dotazy zveřejňujeme důležité kontakty na náš tým:
Otec Josef Opluštil,
731 405 500
fara@velkabystrice.cz
Mgr. Markéta Matlochová. 737 619 805
matlochova@arcibol.cz
Ing. Elena Machalková,
733 742 105
elenamachalkova@seznam.cz
Bc. Eva Krätschmerová,
608 061 662
eva.kr.@post.cz
Barbora Poláková,
737 594809
Přejeme hezké dny a těšíme se na spolupráci.
Za náš tým: P. Josef Opluštil – farář ve Velké Bystřici a administrátor aex. v Hlubočkách
P.S.: Musíme vám také s radostí oznámit, že projekt pro náš příměstský tábor obdržel dotaci od MAS
Bystřička ve výši 125 tis,- Kč pro letošní rok 2018. Tuto částku máme možnost dostat v následujích letech
2019 a 2020.
Bližší informace o projektu: Ing. Petra Andrýsková - manažer OP VVV, manažer SCLLD, Bystřička, o.p.s.,
Email: andryskova@masbystricka.cz, Telefon: 608 823 448

KALENDÁŘ NA ÚNOR
Neděle, 28. ledna, IV. neděle
v mezidobí, Památka sv. Tomáše
Akvinského, kněze a učitele církve
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 - prostor
pro tichou modlitbu
16:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
17:00 - Velká Bystřice/farní knihovna otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina
Pondělí, 29. ledna
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny mše (otec Bohumír Vitásek)
16:00 - Velká Bystřice/fara - schůzka
PMT
Středa, 31. ledna, Památka sv. Jana
Boska, kněze
14:00 - Návštěvy nemocných
Čtvrtek, 1. února
08:30 - Velká Bystřice - mše v zimní
kapli
16:00 - Svésedlice - mše v kapličce
17:00 - Bukovany - mše
Pátek, 2. února, Svátek uvedení Páně do
chrámu
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
17:00 - Hlubočky - mše
18:15 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 3. února
10:00 - Velká Bystřice - křestní obřad (*
Valentina Kouřilová)
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností + udílení svatoblažejského
požehnání
19:00 - Velká Bystřice/orlovna - XV.
orelský a farní ples
Neděle, 4. února, V. neděle v mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše + udílení
svatoblažejského požehnání
09:45 - Hlubočky - mše + udílení
svatoblažejského požehnání
11:00 - Bukovany - mše + udílení
svatoblažejského požehnání
11:00 - Bystrovany - mše + udílení
svatoblažejského požehnání (otec Libor
Churý)
16:00 - Velká Bystřice/ kostel - prostor
pro tichou modlitbu
16:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
17:00 - Velká Bystřice/farní knihovna otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina

pondělí, 5. února
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 6. února, Památka sv. Pavla
Mikiho a druhů, mučedníků
Středa, 7. února
14:00 - Návštěvy nemocných
Čtvrtek, 8. února
08:30 - Velká Bystřice - mše v zimní
kapli
16:00 - Mrsklesy - mše v kapli
17:00 - Bukovany - mše
Pátek, 9. února
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
17:00 - Hlubočky - mše
18:15 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 10. února, Památka sv.
Scholastiky, panny
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 11. února, VI. neděle v
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
(otec Milan Palkovič)
08:00 - Velká Bystřice - mše + hromadné
udílení svátosti nemocných ve mši (otec
Milan Palkovič)
09:45 - Hlubočky - mše + hromadné
udílení svátosti nemocných ve mši (otec
Milan Palkovič)
11:00 - Bukovany - mše + hromadné
udílení svátosti nemocných ve mši (otec
Milan Palkovič)
11:00 - Bystrovany - mše+ hromadné
udílení svátosti nemocných ve mši (otec
Libor Churý)
16:00 - Velká Bystřice/ kostel - prostor
pro tichou modlitbu
16:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
17:00 - Velká Bystřice/farní knihovna otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina
Pondělí, 12. února
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny mše (otec Bohumír Vitásek)
Středa, 14. února, Popeleční středa začátek postní doby
10:00 - Velká Bystřice DPS svaté Anny mše
14:00 - Návštěvy nemocných
17:00 - Hlubočky - mše
18:15 - Velká Bystřice - mše
Čtvrtek, 15. února
08:30 - Velká Bystřice - mše v zimní
kapli
16:00 - Svésedlice - mše v kapličce
17:00 - Bukovany - mše

Pátek, 16. února
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
17:00 - Hlubočky - mše
18:15 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 17. února
08:00 - Velká Bystřice/ farní zahrada brigáda
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 18. února, I. neděle postní
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:45 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Libor
Churý)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
17:30 - Velká Bystřice/kostel - křížová
cesta
18:00 - Velká Bystřice/farní knihovna otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina
Pondělí, 19. února
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny mše (otec Bohumír Vitásek)
Středa, 21. února
14:00 - Návštěvy nemocných
18:30 - Velká Bystřice/fara - pastorační
rada
Čtvrtek, 22. února, Svátek Stolce sv.
apoštola Petra
17:00 - Bukovany - mše (zástup)
Pátek, 23. února
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
17:00 - Hlubočky - mše (zástup otec
Alfred Volný)
18:15 - Velká Bystřice - mše (zástup otec
Alfred Volný)
Sobota, 24. února
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup otec František Foltýn)
Neděle, 25. února, II. neděle
postní, Koná se sbírka Haléř svatého
Petra
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Libor
Churý)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
17:30 - Velká Bystřice/kostel - křížová
cesta
18:00 - Velká Bystřice/farní knihovna otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz
Výsledky Tříkrálové sbírky 2018
Děkujeme Vám, milí příznivci charitního díla, že jste s námi prožili Tříkrálovou sbírku 2018. Zapojili jste se
aktivně do koledování, přispěli do kasičky, možná jste poslali DMS nebo dílo doprovázeli podporou a
modlitbou. Děkujeme za velké nasazení 51 místních asistentů, 373 vedoucích skupinek a samotných
koledníků. Při celé akci se v olomouckém děkanátu společně sklonilo více než 1400 dobrovolníků k potřebám

těch, kteří si sami nepomohou. Na území Olomouce a okolních 35 obcí se tak podařilo vykoledovat
celkem 1.650.184 Kč. Velice si vážíme důvěry, se kterou nám dárci své peníze svěřují a ceníme si pomoci
všech zapojených koledníků, vedoucích skupinek a mnoha dalších lidí, bez kterých by tak rozsáhlá akce nešla
uskutečnit.Z výtěžku podpoří Charita Olomouc domácí hospicovou péči, vytvoření nových prostor pro starší
nemocné lidi bez domova, rekonstrukci a zajištění vybavení pro 7 sociálních bytů, vytvoření fondu pro
rychlou pomoc lidem v akutní krizi a rovněž volnočasové aktivity dětí z rodin ohrožených sociálním
vyloučením.
http://www.olomouc.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka
A jak to dopadlo v našich farnostech?
Bukovany
20 103 Kč
4 skupinky
Bystrovany
21 876 Kč
3 skupinky
Hlubočky
55 714 Kč
9 skupinek
Mrsklesy
17 172 Kč
4 skupinky
Přáslavice
29 396 Kč
4 skupinky
Velká Bystřice
76 172 Kč
9 skupinek
Svésedlice
6 433 Kč
1 skupinka
Celkem
220 433 Kč
POZVÁNKY
****************************************************************************************
JEDNOTA ORLA VELKÁ BYSTŘICE srdečně zve příznivce a přátele, bratry a sestry na:

15. ORELSKÝ A FARNÍ PLES
KDY:
KDE:
VSTUPNÉ:

v sobotu 3.2.2018 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, email: info@orelvb.cz
Večerem bude provázet DJ a moderátor Josef Capík. Můžete se těšit na taneční vystoupení a společné
tance. 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
****************************************************************************************

Pro všechny zájemce o krásu poznání nabízíme možnost studia na naší prestižní

PRÁZDNINOVÉ UNIVERZITĚ KARLA IV.
se zaměřením na historii, život Karla IV., loutkové divadlo, výrobu loutek,
stavitelství, rodokmen...
Semestr bude probíhat od pondělka 20. 8. do pátku 24. 8. 2018., Rodiče každý
táborový den přivedou (přivezou) děti před 8:00 a odpoledne si je mezi 16:00 a 17:00
vyzvednou.
CENA:
150,- Kč na jedno dítě a jeden den (celkem 750 Kč za celý pobyt).
PŘIHLÁŠKA:
Přihláška je ke stažení na našem farním webu nebo v tištěné podobě u otce Josefa či
další členů týmu. Přihlašovat se můžete už od pondělka 29. 1. 2018 a uzávěrka přihlášek v
pondělí 30. 4. 2018
UPOZORNĚNÍ:
Přihlášky budeme kvůli limitované kapacitě a spravedlnosti přijímat pouze doručené
českou poštou.
ADRESA:
Ing. Elena Machalková Křížkovského 38. 783 53 Velká Bystřice.
Na obálku prosím napište heslo TÁBOR!
****************************************************************************************
KDY:

BRIGÁDA NA FARNÍM HŘIŠTI
V sobotu 17.2.2018 bude od 8 – 12 hod. probíhat brigáda na farním hřišti ve Velké Bystřici. Budeme
zarovnávat hlínou nerovnosti pro jarní zatravnění. Výsledkem bude sportoviště použitelné k nejrůznějším
příležitostem, např. příměstský tábor, či farní den. Přijďte přidat ruce k dílu a získejte dobrý pocit
z odvedené práce.DĚKUJEME
Vychází 28.1.2018, uzávěrka dalšího čísla 20.2. 2018. 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

