
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky   Ročník 17 Číslo 11 Rok 2016 

 
 

 

ÚVODNÍK 

Milí čtenáři a čtenářky našeho farního časopisu, 

všem vám chci popřát především zdraví těla do nadcházejícího času plískanic, mlhy a padajícího listí. 

V předposledním měsíci kalendářního roku nás nejdříve čekají naše hřbitovy a ti, na 

které s láskou vzpomínáme. Osvětlenáa nazdobená místa jejich posledního odpočinku 

mohou více člověka motivovat k duchovnímu sponzorství - aby v dušičkovém týdnu 

přispěl na „konto“ jejich spásy.  Svatý Martin snad přijede na bílém koni.  Přiveze 

kromě prvního letošního vína a husích dobrottaké tradiční výstavu v naší orlovně. 

Černé hodinky spojené s tímto měsícem pomáhají objevit kouzlo setkání. 

K neobyčejným setkáním svého druhu lákají i naši mlčenliví přátelé – knihy.  

V duchu výše uvedeného mám dobrou zprávu o tom, ţe vás mohu pozvat do naší nové  

farníknihovny.Uţ ji nepoznáte.   Přijďte se podívat první listopadovou neděli 6. 11. 

2016 po mši svaté.  Určitě budete překvapeni. Rád bych tímto vyjádřil obdiv a 

vděčnost všem, kteří naši knihovnu při její anabázi, způsobenou stavebními úpravami, 

trpělivě doprovázeli. 

Poslední pozvánka tohoto posledního měsíce liturgického roku nás nasměruje právě do jeho posledního 

večera. Chtěl bych spolu s vámi ve mši svaté poděkovat Bohu nejen za uplynulý církevní rok, ale za těch 10 

let, během kterých jsem směl býtnablízku jako vášpastýř.  Právě v sobotu 26. listopadu 2016 můţeme 

v duchu vděčnosti proţít tzv. „církevní silvestr“ - sobotní„černou hodinku“ v našem velkobystřickém 

kostele, abychom potom v adoraci podnikli první kroky směrem k prahu adventu. 

Nakonec vyprošuji vám i sobě, ať Jeţíš najde dveře našeho srdce otevřené. 

Váš otec Josef 

MIMO JINÉ 

Pastýřský list k zakončení Roku milosrdenství 

Drazí bratři a sestry, 

blíţí se konec Svatého roku milosrdenství. Papeţ František zavře Svatou bránu v Římě na Slavnost Krista 

Krále. Naše brány se zavřou o týden dřív. V tomto roce jsme zakusili mimořádný čas milosti a 

milosrdenství, příleţitost k pokání i odpuštění, smíření s Bohem i lidmi, zkušenost nové svobody. Snad se 

uzdravily i některé naše mezilidské vztahy. Skrze skutky milosrdenství jsme mohli zakoušet blízkost Boha, 

ba jeho přítomnost, či dokonce jeho působení v nás, protoţe On je Láska a bez něho není moţný ţádný 

skutečný skutek lásky. Skrze dobré skutky jsme měli příleţitost přinášet Boha do světa a lidem umoţňovat 

setkání s ním.  

Snad je nyní čas si některé chvíle a zkušenosti milosrdenství připomenout a také o nich vyprávět druhým. 

Jistě je však čas, abychom radostně děkovali Bohu za to, ţe on sám nám projevil milosrdenství, ţe nám 

ukázal, jak soucitná láska dovede doplňovat dluhy jiných a branou milosrdenství nacházet východiska i ze 

situací, které jsou pro spravedlnost bezvýchodné. Spolu s Pannou Marií můţeme zpívat: Velebí má duše 

Hospodina, protoţe veliké věci mi učinil ten, který je mocný. Nejlepším projevem vděčnosti však bude, kdyţ 

i v dalších dnech a letech budeme pokračovat v tom, co nás letos Pán naučil.  

Před zakončením Svatého roku nás ještě čeká vzpomínka na věrné zemřelé a my máme příleţitost si 

připomenout poslední ze skutků milosrdenství, kterým je pohřbívat zemřelé a za ţivé i zemřelé se modlit. 



Lidé ţiví, kteří se nacházejí v nějaké nouzi, probudí snadněji náš soucit, neţ zemřelí, které uţ nevidíme, 

pokud nejde o příbuzné či přátele. Proč je důleţitá láska k zemřelým? Protoţe vyrůstá z křesťanské víry v 

ţivot věčný a zároveň ji posiluje. Těla zemřelých si zaslouţí úctu, protoţe jde o lidi, které Kristus vykoupil 

za cenu své krve, a ti, kteří byli pokřtěni, se stali chrámem Ducha Svatého. Kristus k nim přicházel ve 

svatém přijímání, aby je posvěcoval a zboţšťoval. Jejich těla ukládáme do země jako semena posvěcující 

svět.  

Ačkoli dnes mnozí upouštějí i od pohřebních rozloučení, protoţe ztratili křesťanskou víru, nebo konají 

pohřební rozloučení jen v nejuţším kruhu, pro nás je účast na pohřebním rozloučení projevem víry a 

skutkem lásky, i kdyţ jde o lidi cizí. Ţádný pokřtěný pro nás není úplně cizím, protoţe patří spolu s námi do 

jedné Boţí rodiny. Nejde nám o okázalost či drahé obřady a pomníky, ale o vztah lásky. Rád přiznám, ţe 

mám radost, kdyţ navštívím nějaký hřbitov a vidím tam projevy lásky k zemřelým, nacházím upravené 

nejen hroby čerstvé, ale i hroby kněţí dávno zemřelých. To je svědectví víry a úcty, nesobecké a nezištné 

lásky. 

V řadě farností jde při příleţitosti pohřbu celá široká rodina ke zpovědi a svatému přijímání, aby dala 

zemřelému nejcennější duchovní dar. Mnozí to tak dělají i ve výroční den pohřbu, kdy dají na mši svatou a 

plně se jí účastní. Zvláště v týdnu po svátku Všech svatých, a v naší zemi výjimečně i v týdnu 

předcházejícím, se přicházejí mnozí modlit na hřbitov, aby pro zesnulé získali plnomocné odpustky, tedy 

vyprosili jim zkrácení očistce. To je mimořádně významný dobrý skutek, k němuţ vás chci povzbudit. 

V tyto dny přicházejí na hřbitovy i mnozí dobří lidé, kteří se modlit neumějí, protoţe je to nikdo nenaučil. 

Najděte, drazí přátelé, odvahu uctivě a taktně takové lidi oslovit a nabídnout jim krátký text modlitby za 

zemřelé, či společnou modlitbu. To můţe být další skutek lásky, kdyţ pláčeme s plačícími, kdyţ naváţeme 

kontakt s osamělými a nabídneme blízkost opuštěným, kdyţ se rozdělíme o svou víru. Takovými skutky 

získáváme i my sami. O nich platí, ţe čím více rozdáme, tím více získáváme, protoţe se rozšiřuje naše srdce 

a my rosteme ve víře i v lásce. Rodiče prosím, aby k tomu vedli i své děti především svým příkladem, ale 

také povzbuzováním a chápavostí, kdyţ se jim to nepodaří, kdyţ to nezvládnou. To bude zase příleţitost učit 

se Boţí pedagogice lásky, kterou Bůh ukazuje nejen v biblických dějinách, ale i v ţivotě kaţdého z nás. 

K tomu Vám všem ze srdce ţehná 

arcibiskup Jan 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl 

Váţení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím.  

Jiţ za několik dní budeme slavit jubilejní Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem Misijní neděle. 

V roce 1926 ho ustanovil papeţ Pius XI. a letos je to tedy jiţ 90 let, co se věřící ve všech katolických 

farnostech světa během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze 

kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papeţské misijní dílo 

šíření víry. Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více neţ 

tisícovce diecézí světa. 

Kaţdý křesťan by měl na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání, a tak šířit radost Boţího 

království. Misijní neděle má tuto skutečnost připomenout a pomoci nám toto povolání rozvíjet. Zkušenost 

ukazuje, ţe misijní tematika je jedním z nejúčinnějších prostředků pro oţivení víry. A papeţ František 

zdůrazňuje, abychom se stále více stávali společenstvím misionářů, kteří jsou plní porozumění, mají široké 

srdce a radostnou tvář.  

Mohu to z vlastní zkušenosti potvrdit například z poslední cesty do Bangladéše, kde jsme na kaţdém kroku 

zaţívali opravdovou radost a štěstí z ţité víry prostých lidí. Viděli jsme jejich vděčnost za pomoc, která se 

jim prostřednictvím štědrosti dárců z naší země dostává. Například díky podpoře vzdělání místních lidí se 

jim stále více otvírají moţnosti lepšího ţivota a jednou přijde čas, kdy nejen sami podporu potřebovat 

nebudou, ale budou moci svou podporu nabízet tam, kde bude potřeba. 

Papeţ František v jedné ze svých promluv řekl, ţe: „církev nepotřebuje byrokraty a pilné funkcionáře, nýbrţ 

nadšené misionáře, stravované horlivostí nést všem útěšné Jeţíšovo slovo a jeho milost. To je oheň Ducha 

Svatého. Pokud církev tento oheň nepřijme nebo mu nedovolí vstoupit, stane se studenou či vlaţnou církví, 

která nebude schopna dávat ţivot, protoţe bude tvořena jen studenými a vlaţnými křesťany“.Proto Vás pro 

následující sbírku Misijní neděle prosím, otevřete svá srdce a umoţněte svým darem podpořit strádající 

bratry a sestry. Vzpomeňme na misionáře, kteří často za cenu svého ţivota svědčí o Boţím království v těch 

nejvzdálenějších a nejvíce problematických místech. Svěřme naše snaţení Marii, Matce Misionáře světa. 

Ze srdce Vám ţehná    

Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice 

 



KALENDÁŘ ŘÍJEN/LISTOPAD 
Neděle, 23. října, 30. neděle v 

mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost 

smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše (zástup otec 

Antonín Štefek) 

10:00 - Velká Bystřice - 

svatohubertská mše - P. F. Hanáček 

11:00 - Bukovany - mše (zástup otec 

Vojtěch Kološ) 

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  

Úterý, 25. října 

17:00 - Bukovany  

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 – VAD v orlovně 

18:30 - Velká Bystřice/fara - 

příprava na biřmování 

Pondělí, 31. října 

09:00 - Velka Bystrice mše/ kaple 

09:30 - setkani senioru na fare 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše  

 

 

Úterý, 1. listopadu, Slavnost 

VŠECH SVATÝCH  

18:00 - Velká Bystřice - mše + 

průvod na hřbitov 

Středa, 2. listopadu, VZPOMÍNKA 

NA VŠECHNY VĚRNÉ 

ZEMŘELÉ 

17:00 - Hlubočky - mše + průvod na 

hřbitov 

Čtvrtek, 3. listopadu 

10:00 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 4. listopadu, Památka sv. 

Karla Boromejského, biskupa 

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 

19:00 - škola partnerství 

Sobota, 5. listopadu 

11:00 - Bystrovany - mše na 

poděkování za 60 roků společného 

ţivota (František a Růţena Krejčí) 

15:00 - Velká Bystřice/hřbitov - 

ekumenická vzpomínka na hřbitově 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 6. listopadu, 32. neděle v 

mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost 

smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše - P. M. 

Palkovič 

09:00 - Velká Bystřice - poţehnání 

farní knihovny 

09:30 - Hlubočky - mše - P. M. 

Palkovič 

11:00 - Bukovany - mše - P. M. 

Palkovič 

11:00 - Bystrovany - mše (otec 

Rudolf) 

15:00 - Kocourovec - mše- P. M. 

Palkovič 

16:00 - Velká Bystřice/kostel - 

kostel otevřený k tiché modlitbě 

před Nejsvětější Svátostí (adorace za 

mír) 

16:30 - Velká Bystřice/kostel - 

svátost smíření 

17:30 - Velká Bystřice/fara - 

příprava na biřmování 

Pondělí, 7. listopadu 

09:00 - Velká Bystřice/ kaple - mše 

09:30 - Velká Bystřice/fara - 

ARCHA klub seniorů 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 9. listopadu, Svátek 

Posvěcení lateránské baziliky 

Čtvrtek, 10. Listopadu, Památka sv. 

Lva Velikého, papeţe a učitele 

církve 

17:00 - Bukovany mše zastup 

Pátek, 11. listopadu,  Památka sv. 

Martina, biskupa 

10:00 – 13:00 -  Velká Bystřice/fara 

- úřední hodiny 

16:00 - Hlubočky - svátost smíření a 

výstav Nejsvětější svátosti 

17:00 - Hlubočky - mše zastup 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

zastup 

Sobota, 12. listopadu, Památka sv. 

Josafata, biskupa a mučedníka. 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností zastup 

 

Neděle, 13. listopadu, 33. Neděle 

v mezidobí, Svátek sv. Anežky 

české 

07:30 - Velká Bystřice svátost 

smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše (otec 

Rudolf) 

11:00 - Bystrovany - mše  

16:00 - Velká Bystřice/kostel - 

kostel otevřený k tiché modlitbě 

před Nejsvětější Svátostí (adorace za 

mír) 

16:30 - Velká Bystřice/kostel - 

svátost smíření 

17:30 - Velká Bystřice/fara - 

příprava na biřmování 

Pondělí, 14. listopadu 

09:00 - Velká Bystřice/ kaple - mše 

09:30 - Velká Bystřice/fara - 

ARCHA klub seniorů 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše (otec Bohumír Vitásek) 

18:00 - Olomouc/sál kurie - setkání 

zástupců farních rad olomouckého 

děkanátu 

Čtvrtek, 17. listopadu, Památka sv. 

Alţběty Uherské, řeholnice 

17:00 - Bukovany mše (zástup) 

Pátek, 18. listopadu 

10:00 – 13:00 -  Velká Bystřice/fara 

- úřední hodiny 



16:00 - Hlubočky - svátost smíření a 

výstav Nejsvětější svátosti 

17:00 - Hlubočky - mše (zástup) 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

(zástup) 

Sobota, 19. listopadu 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností (zástup) 

Neděle, 20. listopadu, Slavnost 

Ježíše Krista Krále 

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 

17:30 - Velká Bystřice/fara - 

příprava na biřmování 

 

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz 

 

 

POZVÁNKY 

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

Orel Velká Bystřice vás zve na: 
 

13. VÝSTAVU OBRAZŮ a FOTOGRAFIÍ 
 

KDE:   v orlovně ve Velké Bystřici 

KDY:   denně 13.-20.11.2016, Po,Út,St,Pá, So: 15.00–18.00 hod., Čt. 17.11., Ne: 9.00-17.00 

hod.  

VYSTAVUJÍ: Malíři a Fotografové z okolí 

ZAHÁJENÍ: Při zahájení výstavy 13.11.2015 v 16.00 hod. vystoupí krátkým koncertem soubor 

TRAGEDIA FIS MOLL 

Srdečně zveme na toto „setkání umění“! 

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

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!! 

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

Archa klub 
KDE:   společenská místnost na místní faře  

KDY:   vţdy v PONDĚLÍ(pozor změna) v 9.30 

 

Program na měsíc říjen/listopad 
31. října: Rukodílny – dýňování 

7. listopadu:  Rukodílny – korálkový andílek 

14. listopadu: Návštěva české svíčkárny a mydlárny Rodas v Olomouci 

21. listopadu: Rukodílny – výroba adventního věnce či svícnu 

28. listopadu: Pečení – perníková chaloupka 

(změna programu vyhrazena) 

Vychází 23.10. 2016, uzávěrka dalšího čísla  16.11. 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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