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ÚVODNÍK
Každý rok v srdci léta se vrací Slavnost Nanebevzetí P.
Marie, nejstarší mariánský svátek. Je to příležitost
vystoupit s Marií na výšiny ducha, kde se dýchá čistý
vzduch nadpřirozeného života a kde se kontempluje
nejryzejší krása, jíž je svatost.
Tento svátek nás pobádá, abychom upřeli pohled na nebe.
A to ne na nebe vytvořené abstraktními idejemi, ani na
nebe znázorněné uměním, nýbrž na nebe opravdové
skutečnosti, kterou je Bůh sám: Bůh je nebe. On je naším
cílem, cílem a věčným příbytkem, z něhož pocházíme a
kam směřujeme.
Úryvek z homilie Benedikta XVI. ke slavnosti Nanebevzetí P.Marie.
15.8.2008

Milí čtenáři a čtenářky našeho farního časopisu…
Připadá mi, ţe tajemství největšího prázdninového svátku intenzivně souzní s našimi čerstvými letními
záţitky. Všechno to bylo určitě krásné a nevšední, ale skončilo to! Snad proto se na konci srpna uţ
snaţíme těšit na ty další letní prázdniny. Sám si v tyto dny kladu s vámi otázku: „Kamţe to pojedu na
dovolenou příští rok?“ Tedy pokud budeme ţivi, zdrávi (a nebude- li válka!?) Moc rád bych se pokusil
nabídnout vám, v duchu výše uvedeného harmonie, něco originálnějšího neţ doporučení jedinečných
exotických destinací a zaručeně posledních zbytků ráje na Zemi…Ve své následující upoutávce se zaštítím
svým oblíbeným autorem:
Budete-li studovat dějiny, zjistíte, že křesťané, kteří toho udělali nejvíc pro současný svět, byli právě ti, kteří
nejvíce mysleli na svět budoucí. Křesťanští velikáni zanechali své stopy na této zemi právě proto, že se svou
myslí upínali k nebesům. Jakmile křesťané přestali přemýšlet o budoucím světě, ztratili i schopnost účinně
ovlivnit přítomnost. Miřte k nebi, a zemi dostanete jako prémii; miřte na zem, a nedostanete ani jedno. Je to
paradox.
Kdyby se lidé zahleděli do vlastního srdce, většinou by poznali, že velice silně touží po něčem, co v tomto
světě nalézt nemohou. Tento svět je plný věcí, jež vám něco takového slibují, nicméně svůj příslib nikdy
nenaplní. Touhy, které se v nás probudí, když se poprvé zamilujeme, když zatoužíme navštívit cizí zemi nebo
když se začneme věnovat něčemu, co je pro nás vzrušující, to vše jsou touhy, které nemůže uspokojit žádný
vztah, žádné cestování ani bádání.
Nenechme se zneklidnit posměváčky, kteří se snaží křesťanskou naději na „nebe“ zesměšnit tvrzením, že
„nechtějí trávit věčnost hraním na harfu“. Takovým lidem odpovězte, že pokud nechápou knihy psané pro
dospělé, neměli by je raději číst. Všechny biblické obrazy (harfy, koruny, zlato a podobně) jsou pochopitelně
jen pokusem symbolicky vyjádřit to, co lidskými slovy vyjádřit nelze. Lidé, kteří tyto symboly berou doslovně,

by si mohli rovněž myslet, že pokud nám Kristus řekl, abychom byli jako holubice, naznačoval tím, že
bychom měli snášet vejce.Viz CliveStaplesLewis, K jádru křesťanství.
Kéž vaše srdce je už zde a nyní v nebi – to vám přeje a vyprošuje váš otec Josef
P.S. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Mt 6,21
KALENDÁŘ DRUHÁ ČÁST SRPNA A ZÁŘÍ
Neděle, 21. srpna, XXI. neděle v mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bystrovany - mše - Patrocinium svatého
Bartoloměje (otec Rudolf)
11:00 - Přáslavice - hodová mše
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel otevřený k tiché
modlitbě před Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost smíření
Pondělí, 22. srpna
07:30 - Velká Bystřice/ na faře - zahájení Příměstského
tábora
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Středa, 24. srpna, Svátek sv. Bartoloměje apoštola
Čtvrtek, 25. srpna
10:00 - návštěvy nemocných
17:00 - Bukovany mše
Pátek, 26. srpna
08:00 – Zahájení posledního dne Příměstského tábora
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
11:00 - Hlubočky/kostel - svatební obřad beze mše
(Martin Čarek a Bc. Hana Rulíšková)
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 27. srpna
08:00 - Velká Bystřice - brigáda (úklid před poutí)
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 28. srpna, XXII. neděle v mezidobí
09:00 - Velká Bystřice - mše z Patrocinia Stětí svatého
Jana Křtitele (otec Hyacint Ullman OP, novokněz)
09:30 - Hlubočky - mše
14:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel otevřený k tiché
modlitbě před Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
14:30 - Velká Bystřice - novokněţské poţehnání a
ţehnání školních aktovek (otec Hyacint OP)
15:00 - Velká Bystřice/farní zahrada - X.farní odpoledne
Pondělí, 29. srpna
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 30. srpna
09:00 - Velká Bystřice/ kaple - mše
09:30 - Velká Bystřice/fara - ARCHA klub seniorů
Středa, 31. srpna
18:00 - Velká Bystřice - mše za Davida Horáka
Čtvrtek, 1. září
10:00 - návštěvy nemocných
17:00 - Bukovany mše

Pátek, 2. září
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 3. září, Památka svatého Řehoře Velikého
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 4. září, XXIII. neděle v mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
09:00 - Velká Bystřice - mše v rámci festivalu "Lidový
rok"
09:30 - Hlubočky - mše (zástup)
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
Pondělí, 5. září
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 6. září
09:00 - Velká Bystřice/ kaple - mše
09:30 - Velká Bystřice/fara - ARCHA klub seniorů
Středa, 7. září
17:00 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 8. září, Svátek narození Panny Marie
10:00 - návštěvy nemocných
17:00 - Bukovany mše
Pátek, 9. září
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 10. září
08:00 - pouť do Bukovan u Kyjova a Ţarošic
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 11. září, XXIV. 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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel otevřený k tiché
modlitbě před Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost smíření
Pondělí, 12. září
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
17:00 - Velká Bystřice - mše s dětmi
18:00 - Velká Bystřice/fara - setkání s rodiči a domluva
ohledně výuky náboţenství

Úterý, 13. září
09:00 - Velká Bystřice/ kaple - mše
09:30 - Velká Bystřice/fara - ARCHA klub seniorů
Středa, 14. září, Svátek Povýšení svatého Kříţe
17:00 - Svésedlice - mše
18:30 - Velká Bystřice/fara - setkání pastorační rady
farnosti Velká Bystřice a Hlubočky
Čtvrtek, 15. září, Památka P. M. Bolestné
10:00 - návštěvy nemocných
17:00 - Bukovany mše
Pátek, 16. září, Památka svaté Ludmily
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 17. září
16:00 - Velká Bystřice/fara - kurz meditace
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností (zástup)
Neděle, 18. září, XXV. 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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel otevřený k tiché
modlitbě před Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost smíření
18:30 - Velká Bystřice/fara - příprava na biřmování
Pondělí, 19. září
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 20. září
09:00 - Velká Bystřice/ kaple - mše
09:30 - Velká Bystřice/fara - ARCHA klub seniorů
Středa, 21. září, Svátek svatého Matouše
17:00 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 22. září , P. Antonín Huvar ThDr. - výročí úmrtí
(+22.9.2009)
10:00 - návštěvy nemocných
17:00 - Bukovany mše
Pátek, 23. září
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše

Sobota, 24. září
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 25. září, XXVI. 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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel otevřený k tiché
modlitbě před Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost smíření
18:30 - Velká Bystřice/fara - příprava na biřmování
Pondělí, 26. září
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 27. září
09:00 - Velká Bystřice/ kaple - mše
09:30 - Velká Bystřice/fara - ARCHA klub seniorů
Středa, 28. září, Slavnost svatého Václava
08:00 - Velká Bystřice mše
09:30 - Hlubočky mše
15:00 - Hlubočky/kostel - benefiční koncert
Čtvrtek, 29. září, Svátek sv. archandělů Michaela,
Gabriela a Rafaela
10:00 - návštěvy nemocných
17:00 - Bukovany mše
Pátek, 30. září
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 1. října
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 2. října , XXVII. 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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel otevřený k tiché
modlitbě před Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
17:30 - 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
***************************************************************************************

AKCE Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého
Kurz ANIMARO pro manželské páry- 6 víkendů během dvou let v Olomouci
POUŤ RODIN K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ na Svatém Hostýně – sobota 27.8.2016
Večerní kurz přípravy na manželství - Podzim 2016 v Olomouci
Kurz efektivního rodičovství– Podzim 2016 v Olomouci
Pouť k bráně Milosrdenství– 10.září.2016 v Olomouci
Malá pouť za velké věci (Pouť od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie
na Svatém Kopečku u Olomouce - 11. Září 2016
Víkendový kurz přípravy na manželství - Uskuteční se na Svatém Hostýně 16. - 18. 9. 2016.

Víkendová duchovní obnova pro seniory - 23. – 25. září 2016 na Svatém Hostýně
Seznamovací kafe pro nezadané - 8. října 2016 v Olomouci
Víkend s duchovním programem pro ženy - od pátku 14. 10. do neděle 16. 10 v Kroměříţi
Bliţší informace na http://www.rodinnyzivot.cz/, redakčním emailu denicekvb@seznam.cz nebo u Otce
Josefa.
***************************************************************************************

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÁ BYSTŘICE A HLUBOČKY
U PŘÍLEŢITOSTI SVÁTKU STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE
zve širokou veřejnost, velké i malé na:

FARNÍ DEN
KDY:
v neděli 28.8.2016
KDE:
ve farním kostele a na farní zahradě ve Velké Bystřici
PROGRAM:
09.00 hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
14.30 hod. – SVÁTOSTNÉ POŢEHNÁNÍ A ŢEHNÁNÍ AKTOVEK
15.00 hod. – SETKÁNÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ
- Ţivá hudba
- Tradiční scénka
- Hry pro děti a dospělé
- První mistrovství farnosti v:
KAČOOTOČ (soutěţ o nejdelší roztočení Káčy)
PRAKIÁDA (střelba z praku na cíl)
- Skákací hrad
- Občerstvení
ZAZNÍVÁ HLAS OD JORDÁNU, PŘIPRAVUJEME CESTU PÁNU!
***************************************************************************************

Archa klub
KDE:
KDY:

společenská místnost na místní faře
vţdy v úterý v 9:30

Program na měsíc srpen/září
23. srpna:

Návštěva galeriezet – výstava objektů a kreseb Hlavy

30. srpna:

Čtení z knihy - Povídky z jedné kapsy

6. září:

Dopoledne se společenskou hrou – Česko pro pamětníky

13. září:

Rukodílny – tvoříme ze zažehlovacích korálků

20. září:

Návštěva Rozária v botanické zahradě v Olomouci

27. září:
Dopoledne se společenskou hrou - Bingo
(změna programu vyhrazena)
Vychází 21. 8. 2016, uzávěrka dalšího čísla 27.9. 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 zváţení

