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ÚVODNÍK 

Milí čtenáři a čtenářky našeho farního časopisu.   Všechny vás zdravím.  Dovolte mi, abych se pokusil 

alespoň mnohé z vás inspirovat… 

Škola volá i nás školou nepovinné…  

Protoţe uţ začala výuka náboţenství a taky dvouletá příprava na první svaté 

přijímání (bude se konat v květnu nebo červnu 2018), rád bych pozval do školy 

Jeţíšovy i nás všechny. Především pak rodiče, sourozence a křestní kmotry 

budoucích prvokomunikantů. Rovněţ prvokomunikantyz předchozích příprav. 

Vůbec všechny, kdo přijímají Jeţíše ve svátosti.Nebojte se! Zkoušet se nebude, 

ani domácí úkoly nedostanete!Pán nás zve všechny a říká: „Učte se ode mne, 

jak být pokojný a pokorný v tomto světě plném chaosu a arogance.“ 

Na okraj jen upozorňuji, ţe kvůli tomu budou kaţdý pátek od 16:00 hod. 

v Hlubočkách a kaţdou neděli ve Velké Bystřici od 17:00 hod. (v zimní období od 16:00 hod.)  naše farní 

kostely otevřené pro vaše setkání s Jeţíšem v adoraci. Více vám napoví náš kalendář, který upozorní také              

na různé mimořádnosti.  

A Aby toho nebylo málo!?…V novém školním roce Otec arcibiskup vybízí nás kněze k obnově praxe tzv. 

prvních pátků v měsíci. Vyuţívám tohoto podnětu a znovu bych vám rád nabídl tuto moţnost. Nejlepší 

metodou k náboţenské výchově dětí je vlastní příklad. Prosím především rodiče, aby pomohli dětem najít 

zdravý vztah ke svátosti smíření. Zpověď je třeba znovu objevit!!! 

Vţdyť kvůli tomu papeţ František vyhlásil mimořádný Svatý rok věnovaný milosrdenství. „Boţí 

všemohoucnost se projevuje nejvíce tím, jak Bůh odpouští“.  

Přeji vám i sobě, abychom mohli zakoušet v našem společenství plody milosrdné lásky. 

Váš otec Josef 

Šikovnější jsou nám dáváni za příklad 

Od malička jsme vedeni k tomu, abychom se porovnávali s druhými. Šikovnější, úspěšnější a hodnější 

vrstevníci nám jsou dáváni za příklad. Známky ve škole dávají vzájemnému srovnání zdání objektivity. Náš 

výkon je hodnocen podle toho, kolik lidí jsme předhonili. 

Srovnávání ale nebere v úvahu naší jedinečnost. Bůh stvořil kaţdého jako originál, 

obdaroval nás jedinečnou kombinací schopností a darů (talentů), zve nás k rozličným 

úkolům a sluţbám. Právě v nich se mohou naše dary naplno rozvinout, projevit se a 

přinést uţitek. 

Naše hodnota tedy není v tom, jak vyjdeme ze srovnání s někým jiným. Bůh si libuje 

v rozmanitosti. Nemusíš se tedy s nikým srovnávat. Důleţitější je objevovat dary, 

které ti Duch svatý udělil, a pouţívat je ke společnému prospěchu. To vede k 

poznání, kdo jsem a k čemu tu jsem, a dává našemu ţivotu smysl. 
http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/Od-malicka-jsme-vedeni-abychom-se-porovnavali-s-druhymi.html  

 

Neporovnávej se s ostatními!!!..Porovnávej se s tím, kým jsi byl včera!!! Zn. První budou 

posledními!!! 

 



CO SE DĚLO 

Farní den 

Kaţdou poslední prázdninovou neděli slavíme ve Velké Bystřici patrocinium našeho farního kostela, Stětí 

sv. Jana Křtitele. Letos tomu nemohlo být jinak. Vše začalo slavnostní mší svatou v devět hodin, kterou 

slouţil otec Hyacint Ullman OP, novokněz. Po obědě jsme se všichni do farního kostela vrátili na svátostné 

poţehnání, kde nemohli chybět aktovky nejen prvňáčků.Stejně jako loni, počasí vyšlo báječně. Před 

sluníčkem jsme se mohli schovat pod různé přístřešky a stromy na farní zahradě.  

Program na farní zahradě byl jiţ tradičně zahájen krátkým divadelním představením, tentokrát pod vedením 

Jakuba Machalky zahráli hru o Josefovi Egyptském a jeho bratrech děti z příměstského tábora, který se 

konal týden před farním dnem. Bylo ztvárněno Josefovo mládí, kde byl prodán do otroctví, následně se 

vypracoval aţ na správce Egypta, aby se posléze shledal a udobřil s bratry. Vše tedy nakonec dobře dopadlo. 

Následně byl připraven Liduškou Pospíšilíkovou a jejím týmem nadšených dobrovolníků program pro děti. 

Jejich nadšení mohlo propuknout například při střelbě ze vzduchovky a luku, shazováním kuţelek, na 

překáţkové dráze s kelímkem vody, třízením různých tvarů (starší děti dokonce poslepu), chytání bonbonu 

na provázku nebo hledání mincí v písku. Na posledním stanovišti se zavřenýma očima ochutnávali a hádali 

různé potraviny, jako banán, rajče, jablíčko či oblíbenou čokoládu. Po splnění všech úkolů je poté čekala 

sladká odměna.  Pro neunavené děti z úkolů byl k dispozici jiţ tradičně skákací hrad. Avizované turnaje 

v káče a střelbě prakem se sice nekonali, k dispozici však dané nástroje byli. Vše jsem si vyzkoušel, hlavně u 

střelby prakem jsem vydrţel docela dlouho, neţ se nám podařilo „sundat“ všechny plechovky. 

Kdo měl hlad nebo třeba chuť, měl moţnost ochutnat dobroty z udírny, párky v rohlíku či sladké dobroty 

napečené našimi šikovnými ţenami… Přitom jsme si v příjemném prostředí mohli popovídat se svými 

přáteli a blízkými lidmi a odpočinout si tak od kaţdodenních starostí. Dobrou náladu doplnila svým zpěvem 

Beňa Juráňová, která za doprovodu svého tatínka na klavír zazpívala repertoár hlavně anglických a českých 

jazzových písniček. 

Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě krásného farního dne. Nechtěl bych 

na někoho zapomenout, ale spoustu času zabrala příprava posezení, občerstvení, divadelního představení, 

program pro děti, úklid, výzdoba kostela apod. Pán Bůh zaplať. 

M.K. 

Výlet ARCHA klubu do rozária 

 

Děkuji všem zúčastněným, za krásně strávený den v olomouckém Rozáriu. Poděkování patří i Olince 

Kvapilové, za báječné pohoštění a příjemně strávenou návštěvu. 

Jana Chudíková 

KALENDÁŘ ŘÍJEN 
Neděle, 25. září,  26. neděle v 

mezidobí 
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - staroslověnská 

mše - otec Rudolf 

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 - Památka sv. Vincence 

z Paula, kněze 

09:00 - Velká Bystřice/ kaple - mše 

09:30 - Velká Bystřice/fara - ARCHA 

klub seniorů 

Středa, 28. září, Slavnost SV. 

VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního 

patrona českého národa  

08:00 - Velká Bystřice mše 

09:30 - Hlubočky mše 

15:00 - Hlubočky/kostel - benefiční 

koncert 

Čtvrtek, 29. září - Svátek sv. 

Michaela, Gabriela a Rafaela, 

archandělů 

10:00 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 30. září, Památka sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve 

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

úřední hodiny  

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

Sobota, 1. října, Památka sv. Terezie 

od Dítěte Jeţíše, panny a učitelky 

církve 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 



Neděle, 2. října,  27. 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, 3. října 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 4. října, Památka sv. Františka 

z Assisi 

09:00 - Velká Bystřice/ kaple - mše 

09:30 - Velká Bystřice/fara - ARCHA 

klub seniorů 

Středa, 5. Října 

17:00 - Mrsklesy/kaple - mše 

Čtvrtek, 6. října 

10:00 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 7. října, Památka Panny Marie 

Růţencové 

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

úřední hodiny  

16:00 - Hlubočky - svátost smíření a 

výstav Nejsvětější svátosti 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

Sobota, 8. října 

10:00 - Velká Bystřice - křestní obřad 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 9. října, 28. neděle v 

mezidobí 
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše - zástup 

10:00 - Dvorce - svatohubertská mše 

11:00 - Bukovany - mše - zástup 

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, 10. října 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 11. října 

09:00 - Velká Bystřice/ kaple - mše 

09:30 - Velká Bystřice/fara - ARCHA 

klub seniorů 

Středa, 12. října 

17:00 - Svésedlice - mše 

Čtvrtek, 13. října 

10:00 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 14. října 

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

úřední hodiny  

16:00 - Hlubočky - svátost smíření a 

výstav Nejsvětější svátosti 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše - 

zástup 

Sobota, 15. října, Památka sv. Terezie 

od Jeţíše, panny a učitelky církve 

10:00 - Velká Bystřice - křestní obřad 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností - zástup 

 

Neděle, 16. října, 29. 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, 17. října,  Památka sv. Ignáce 

Antiochijského, biskupa a mučedníka 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 18. října, Svátek sv. Lukáše, 

evangelisty 

09:00 - Velká Bystřice/ kaple - mše 

09:30 - Velká Bystřice/fara - ARCHA 

klub seniorů 

Středa, 19. října 

09:00 - Dub nad Moravou - pastorační 

rada děkanátu 

17:00 - Mrsklesy/kaple - mše 

Čtvrtek, 20. října 

10:00 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 21. října 

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

úřední hodiny  

16:00 - Hlubočky - svátost smíření a 

výstav Nejsvětější svátosti 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

Sobota, 22. října 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 23. října,  30. neděle v 

mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

10:00 - Velká Bystřice - 

svatohubertská mše - P. F. Hanáček 

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, 24. října 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 25. října 

9:00 - Velká Bystřice/ kaple - mše 

09:30 - Velká Bystřice/fara - ARCHA 

klub seniorů 

Čtvrtek, 27. října 

10:00 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 28. října, Svátek sv. Šimona a 

Judy, apoštolů 

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

úřední hodiny  

16:00 - Hlubočky - svátost smíření a 

výstav Nejsvětější svátosti 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

Sobota, 29. října 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 30. října, 31. 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 – Divadelní představení VAD 

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 

http://www.farnost-vbystrice.cz/


MIMO JINÉ 

Nebuďme lhostejní 

Zdravím bratry a sestry v Kristu a obracím se na Vás s prosbou. Jak všichni jistě víte, uţ 20 let můţeme 

poslouchat rádio Proglas. Je to velký dar Boţí. Po čtyřicetileté totalitě nám bylo umoţněno vysílání rádia 

s křesťanským zaměřením. Některé situace je dobré si připomínat, zvláště těm, kteří nezaţili diskriminaci 

křesťanů v ČSSR. Dnes rádio Proglas zprostředkovává přímé přenosy mše svaté jako i nedávné setkání 

mládeţe v Krakově, vysílá pořady duchovně vzdělávací, širokou škálu hudebních pořadů, pořady pro 

maminky na mateřské dovolené, vysílání pro děti a mládeţ, zprávy, které nás pravdivě seznamují s děním ve 

světě i doma… Kaţdý si můţe vybrat to své. Proto apeluji na kaţdého z Vás a prosím podpořte rádio Proglas 

finančně. Ţije a vysílá jen s pomocí darů nás věřících. Nyní má nedostatek členů, kteří pravidelně i 

nepravidelně přispívali finančními dary. Nedovolte, aby na vlnách radia Proglas bylo ticho. Děkuji  

Pavla Bergerová 

Nadační fond Radia Proglas 

číslo účtu: 4200043003/5500 jako variabilní symbol (VS) uveďte své členské číslo Klubu přátel Radia 

Proglas  nebo evidenční číslo nebo číslo, které nám sdělíte např. korespondenčním lístkem spolu s adresou 

dárce pro identifikaci vaší platby. Pokud VS nenapíšete, prosíme, uveďte při posílání daru svou identifikaci 

do zprávy pro příjemce, děkujeme! KS je většinou 558. 

 

POZVÁNKY 

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

Farnost Velká Bystřice společně s Metropolitní kapitulou u svatého 

Václava v Olomouci Vás srdečně zvou na: 

MYSLIVECKOU SLAVNOST 
 

KDY:   v neděli 23.10.2016 

KDE:  ve farním kostele a na farnídvoře ve Velké Bystřici 

PROGRAM:  

10.00 hod. – slavnostní HUBERTSKÁMŠE, kterou doprovodí trubačský 

sbor Vojenských lesů a statků Lipník a ZUŠ Potštát.  

Od 11.30 bude ve farním dvoře připraveno pro všechny bohaté 

zvěřinové občerstvení. 

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

Archa klub 
KDE:   společenská místnost na místní faře  

KDY:   vţdy v úterý v 9:30 

Program na měsíc říjen 
4. října: Rukodílny – podzimní věnec na dveře 

11. října:  Dopoledne se společenskou hrou - Lodě 

18.října: Promítání – Domácí péče 

25. října: Dopoledne se společenskou hrou - Piškvorky 

(změna programu vyhrazena) 

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

OREL VELKÁ BYSTŘICE VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO 

zve malé i velké na derniéru pohádkového představení 

DOBRÁK A VYKUK 
KDY:  v neděli 30. října v 16 hod. 
KDE:  v orlovně ve Velké Bystřici 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!! 
Vychází 25.9. 2016, uzávěrka dalšího čísla  25.10. 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 
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