Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky

Ročník 17

Číslo 5 Rok 2016

ÚVODNÍK
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude
zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat, a
přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. To jsem
k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás.Ale
Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu
mém,ten vás naučí všemu a připomene vám všechno,
co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj
pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám
dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.‘Jan 14,23-29
Milí čtenáři a čtenářky našeho farního časopisu,
srdečně vás všechny zdravím na samém počátku
měsíceplného květů,důležitých výročí, mariánských
pobožnostía velkých liturgických slavností. Během
květnových dní bych společně s vámi chtěl vychutnat
alespoň některé z mnoha jeho specifických impulzů.
Zastavme se tedy u toho na samém začátku. První máj - Svátek Práce je spojen s liturgickou připomínkou
svatého Josefa dělníka. Za nebeského ochránce pracujících ho v roce 1937 ustanovil Pius XI. Jako vzoru
dělníků mu Pius XII. v roce 1955 určil další den -1. květen - a tím svátek práce postavil pod jeho ochranu.
Slavením památky Josefa dělníka je vyzdvižena hodnota práce a její význam v přirozeném i
nadpřirozeném řádu, pro život zdei na věčnosti. Nevím jak vy, ale já bych toto prvomájové duchovní
nakopnutí nazval jako nutnost znovu objevit práci jako důležitou součást duchovního života.
V roce 529 n.l. svatý Benedikt z Nursie založil své řeholní společenství amottem nového řádu se stalo
heslo „Ora et labora“ – česky „Modli se a pracuj“. Toto po staletí praktikované spojeni liturgie a
aktivitypřinášeloto, žebenediktinské kláštery okolo sebe systematicky budovaly ostrůvky požehnané
prosperity. Tím se rovněž, krok za krokem, vytvářelanaše evropská civilizace.
Nebo jinak - mnozí z vás jste měli výjimečnou možnost z blízka poznat otce Antonína Huvara, který byl
m.j. typický svojí přímostía alergií na plané zbožné fráze. Právě vy si jistě vybavujete jeho okřídlenou
větu: Jedině tehdy se přetváří srdce, když současně tvrdnou dlaně. Jsem Bohu nesmírně vděčný za mnohé
z vás, na kterých se tato huvarovskáduchovní formace podepsala.Především díky vám může naše
velkobystřická farnost kvalifikovaně vstoupit do komplikovaného procesu restitucí farního majetku a
zodpovědného hospodaření s ním.Rovněž musím vysoce ocenit vytrvalénasazení farníků z Hluboček pro
svůj kostel, ve kterém museli překonat mnohé překážky nejen v dobách minulých. Dnes tato, mnohými
odepisovaná, farnost roste a navíc má k dispozici partu osobností nebo chcete-li tahounů.
I to je rukopis otce Antonína. Aby nezůstalo jen u vzpomínání, tak vás skrze toto své vybídnutí
žádámminimálněo hodinu práce pro farnost za vatikánskou měnu.
Do nadcházejícího milostiplného času vám všem žehná otec Josef

Kéž nás Duch svatý chrání v nadcházející závažné době od jalové zbožnosti. Kéž nám připomene odkaz
vírynašich předků, jejichž víra přinášela požehnané plody. Prosíme o plnost jeho darů potřebných k tomu,
abychom se nebáli převzít odpovědnost za stav obecného dobra.Amen
KALENDÁŘ DUBEN
Neděle, 1. května, VI. Neděle
velikonoční
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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel kostel otevřený k tiché modlitbě
před Nejsvětější Svátostí (adorace za
mír)
17:30 - Velká Bystřice/kostel svátost smíření
18:00 - Velká Bystřice/kaple májová pobožnost
18:30 - Velká Bystřice/fara příprava na biřmování
Pondělí, 2. května
12:30 - Velká Bystřice/škola vyučování náboženství (jedna
skupina)
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
16:30 - Velká Bystřice/fara vyučování náboženství (více skupin)
Úterý, 3. května
09:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Setkání na faře pro seniory
Středa, 4. května
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Velká Bystřice - Májová
Čtvrtek, 5. května. Slavnost
Nanebevstoupení Páně
10:50 - návštěvy nemocných
18:00 - Velká Bystřice - mše
Pátek, 6. května
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara
- úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 7. května
08:15 - Velká Bystřice/kostel - mše
pro poutníky (otec Martin Rumíšek)
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností + litanie
Neděle, 8. Května. VII. Neděle
velikonoční - Den Matek/Slavnost
Kroje
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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel kostel otevřený k tiché modlitbě
před Nejsvětější Svátostí (adorace za
mír)
17:30 - Velká Bystřice/kostel svátost smíření
18:00 - Velká Bystřice - májová
18:30 - Velká Bystřice/fara příprava na biřmování
Pondělí, 9. května
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 10. května
09:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Setkání na faře pro seniory
Středa, 11. května
09:00 - Pastorační rada kněží
olomouckého děkanátu
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
18:00 - Velká Bystřice - Májová
Čtvrtek, 12. května
10:50 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 13. května
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara
- úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 14. května, Svátek svatého
Matěje, apoštola
08:00 - ministranský den - AKS OL
09:00 - Velká Bystřice/fara šachový turnaj
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností + litanie
Neděle, 15. května, Slavnost
Seslání Ducha svatého
07:30 - Velká Bystřice svátost
smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše (zástup)
11:00 - Bystrovany - mše (otec
Rudolf)
15:00 - Hlubočky/ u kostela svatodušní smažení vajec
17:00 - Velká Bystřice/kostel kostel otevřený k tiché modlitbě

před Nejsvětější Svátostí (adorace za
mír)
17:30 - Velká Bystřice/kostel svátost smíření
18:00 - Velká Bystřice - májová
18:30 - Velká Bystřice/fara příprava na biřmování
Pondělí, 16. května
12:30 - Velká Bystřice/škola vyučování náboženství (jedna
skupina)
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
16:30 - Velká Bystřice/fara vyučování náboženství (více skupin)
19:00 - Velká Bystřice/fara němčina
Úterý, 17. května
09:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Setkání na faře pro seniory
Středa, 18. května
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
18:00 - Velká Bystřice - Májová
Čtvrtek, 19. května - Svátek Ježíše
Krista, nejvyššího a věčného kněze
10:50 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 20. května
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara
- úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 21. května
07:00 - Velká Bystřice - sečení
louky
10:00 - Velká Bystřice/kostel křestní
obřad - 3 děti
15:00 - Olomouc/katedrála děkanátní pouť za obnovu rodin a
nová kněžská povolání
Neděle, 22. Května - Slavnost
Nejsvětější Trojice
07:30 - Velká Bystřice svátost
smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Posluchov kaple Nejsv.
Trojice - mše (otec Gorazd OPraem)
11:00 - Bukovany - mše (otec
Rudolf)
11:00 - Bystrovany - mše (otec
Josef)

17:00 - Velká Bystřice/kostel kostel otevřený k tiché modlitbě
před Nejsvětější Svátostí (adorace za
mír)
17:30 - Velká Bystřice/kostel svátost smíření
18:00 - Velká Bystřice/kaple májová pobožnost
18:30 - Velká Bystřice/fara příprava na biřmování
Pondělí, 23. května
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
16:30 - Velká Bystřice/fara vyučování náboženství (více skupin)
Úterý, 24. května
09:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Setkání na faře pro seniory
Středa, 25. května
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
17:00 - Bukovany- mše

18:00 - Velká Bystřice - Májová
Čtvrtek, 26. května, Slavnost Těla a
Krve Páně
10:50 - návštěvy nemocných
13:00 - Velká Bystřice/fara angličtina
18:00 - Velká Bystřice - mše
19:00 - Velká Bystřice - ekonomická
rada farnosti Hlubočky
Pátek, 27. května
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara
- úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 28. května
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností + litanie

Neděle, 29. května - IX Neděle
velikonoční /v Hlubočkách
Slavnost Těla a Krve Páně
07:30 - Velká Bystřice svátost
smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše ze Slavnosti
Těla a Krve Páně a průvod s Nejsv.
svátostí
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec
Rudolf)
17:00 - Velká Bystřice/kostel kostel otevřený k tiché modlitbě
před Nejsvětější Svátostí (adorace za
mír)
17:30 - Velká Bystřice/kostel svátost smíření
18:00 - Velká Bystřice - májová
18:30 - Velká Bystřice/fara příprava na biřmování

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz
CO SE DĚJE
Archa klub – klub aktivních seniorů
Milé dámy a pánové,
máme tu již měsíc květen a s ním i nové aktuality z našeho klubu.
V úvodu bych vás chtěla požádat o pomoc. Hledám aktivní dobrovolníky, kteří se mnou povedou klub
seniorů. Práce dobrovolníka není časově náročná, jedná se pouze o 2-3 hod 1x týdně každé úterý. Pokud vás
moje nabídka oslovila a také chcete dělat ostatním radost, přijďte za mnou osobně nebo se ozvěte na tel.:
721 675 602.
A nyní k našemu společenství. Již máme nahlášeno 18 lidí - jednoho muže a sedmnáct žen. Tímto chci
oslovit pány, ať se nestydí a přijdou nám dopoledne seniorů příjemně zpestřit . Chci se s vámi podělit také
o to, že vrámci dubnového programu, se nám podařil první společný výlet na Flóru – výstavu květin, který se
uskutečnil v pátek 22.4.2016. Počasí nám přálo a dovoluji si za všechny potvrdit, že se nám výlet příjemně
vydařil. Proto děkuji všem zúčastněným za krásný den a vynaloženou energii.
PS: program na květen viz. příloha v Děníčku.
Za celý Archa klub koordinátorka Jana Chudíková
POZVÁNKY
***************************************************************************************
OREL VELKÁ BYSTŘICE
VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO
zve malé i velké na pohádkové představení

DOBRÁK A VYKUK
KDY:
KDE:

v neděli 5. června v 16 hod.
v Orlovně ve Velké Bystřici

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!
***************************************************************************************

OREL VELKÁ BYSTŘICE VÁS ZVE NA DĚTSKÝ TÁBOR

TRAVNÁ
KDY:

29.7. – 8.8.2016

VÍCE INFORMACÍ:

WWW.OREL-VB.CZ/TABOR2016

FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
,,Chvalte Hospodina“

hudební poselství P. J. Olejníka

KDY:
v sobotu 28.5.2016
KDE:
v kostele Stětí Sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
PROGRAM:
16.00
Festivalová vystoupení
Cecilská hudební jednota – Ústí nad Orlicí
CollegiumOccasio – Velká Bystřice/Olomouc
Chrámový sbor – Velká Bystřice
Vladimír Pavlík – varhanní recitál - Bílovec
17.30
Slavnostní mše
***************************************************************************************

Zveme všechny na:

POUŤ ZA VÍRU V NAŠICH RODINÁCH
v neděli 8.5.2016 .
Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na
Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km a jedná se zhruba o 2 hodiny chůze.
Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat.
SRAZ:
12.45 - 13.00 hod. před katedrálou sv. Václava nebo cca ve 14.30 hod. pod kopcem v
Samotiškách (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. na mši
sv. v bazilice na Svatém Kopečku.
BLIZŠÍ INFORMACE: www.rodinnyzivot.cz.
KONTAKTNÍ OSOBA:
Marcela Řezníčková, tel.:587 405 251, email: reznickova@arcibol.cz
KDY:
CESTA

V letošním Svatém roce milosrdenství pouť vždy zahájíme ve 13.00 projitím Svaté brány milosrdenství
s možností získání plnomocných odpustků.
Souběžně s touto poutí půjde i pouť pro nezadané, její účastníci vychází od katedrály projitím Svaté brány
ve 12.45, zúčastní se také mše sv. na sv. Kopečku, po ní bude ještě pro ně hodinový program v budově
fary.
***************************************************************************************

DĚKANÁTNÍ POUŤ
ZA OBNOVU RODIN A KNĚŢSKÁ POVOLÁNÍ
KDY:
KDE:
PROGRAM:

v sobotu 21.5.2016
katedrála Olomouc
15:00 – Projití Svatou branou milosrdenství a promluva o skutcích milosrdenství
15:30 – Korunka o skutcích milosrdenství
16:00 – Eucharistická adorace
17:00 – Mše svatá

Pro děti od 3 let připravují centra pro rodinu ve spolupráci s katechety samostatnýprogram.
Děti můžete předat od 14.30 do 14.55 před katedrálou, kde vám je v 16.50 pečovatelé zase přivedou zpět,
abyste mohli společně prožít mši svatou.
Z organizačních důvodů je třeba nahlásit počet a věk dětí nejpozději do úterý 17. května na Centrum
pro rodinný ţivot v Olomouci, tel: 587 405 250 nebo nae-mail: vecerova@arcibol.cz
Po celou dobu bude příležitost k přijetí svátosti smíření.Dopravu organizují jednotlivé farnosti autobusem,
případně auty.
Vychází 1. 5. 2016, uzávěrka dalšího čísla 25.5. 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

