Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky
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Rok 2017

ÚVODNÍK
Pane Ježíši Kriste, Králi slávy
Vysvoboď duše všech věřících zemřelých
Od útrap pekla a od hluboké propasti
Vysvoboď je z tlamy lví
Aby jich nepohltila pekelná hlubina
Aby neupadly do temnosti
Nýbrž ať korouhevník, Svatý Michael
Uvede je do svatého světla
Které jsi kdysi přislíbil

Abrahámovi a semeni jeho
Na oběti, prosíme, Pane
Které ti za duše služebníků
A služebnic tvých přinášíme
Milostivě pohlédni a dej těm
Které jsi obdařil zásluhou víry
I její odplatu
Skrze Pána našeho, Ježíše Krista

Milí čtenáři a čtenářky našeho farního časopisu.
Píšu vám povzbuzení pro následující období návštěv hrobů našich nejmilejších. Inspiruji se poslechem
nedokončeného Requiem v d-moll (Köchelův seznam 626) od Wolfganga Amadea Mozarta, odkud pochází i
výše uvedený text ofertoria. Okolnosti vzniku partitury této nejproslulejší pohřební mše ukazují na autentický
zdroj - autorův prožitek velkého životního finále. Skvost nevýslovné hudební krásy byl zkomponován
geniálním skladatelem tváří tvář vlastní smrti. Navíc nelze nevidět vedle nedokončeného díla i lidskou tragiku
předčasného odchodu - Mozart umírá ve věku 35 roků. Když jsem se mezi tóny vcítil do této zjitřené situace
umírajícího autora, celá ta nadpozemská impozantní nádhera Requiem by nevznikla bez jeho heroické
oddanosti Kristu. Ve světle tohoto jedinečného hrdinství víry mě napadá, že i my křesťané máme právo
náhrobky se jmény našich drahých v Pánu zesnulých chápat jako pomníky vítězů. Prosím vás, milování bratři
a sestry v Kristu, nezapomeňte u hrobu poděkovat také za nejeden příklad statečnosti v boji s jejich vlastními
slabostmi.
Váš otec Josef
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. (Odpočinutí věčné dej jim, Pane A světlo
věčné ať jim svítí). Requiem v d-moll (Köchelův seznam 626) od Wolfganga Amadea Mozarta je soubor 14
skladeb napsaných ve Vídni v roce 1791 a nedokončených před autorovou smrtí v témže roce.

Ve svatých spatřujeme vítězství lásky nad sobectvím a smrtí.
Sváteční promluva Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně - Vatikán 1.11.2012

„Svatí – které za svaté prohlásila církev, avšak také všichni ti, které zná pouze Bůh a které si dnes také
připomínáme – naplno prožívali tuto dynamiku. V každém z nich se Kristus velice osobním způsobem
zpřítomnil, díky svému Duchu, který jedná skrze Slovo a svátosti. Sjednocení s Kristem a církví totiž nepopírá
osobnost, nýbrž ji otevírá a přeměňuje silou lásky, aby jí už zde na zemi přiznalo rozměr věčnosti. Podstatou
této jednoty je shodovat se s obrazem Božího Syna (srov. Řím 8,29) a naplňovat tak záměr Boha, jenž člověka
stvořil jako svůj obraz. Avšak toto spočinutí v Kristu nás – jak jsem řekl – otevírá také ke společenství se
všemi dalšími členy jeho mystického Těla, kterým je církev. Společenství, jež dospívá k dokonalosti v „nebi“,
kde neexistuje osamocenost, soupeření či odloučení. Dnešní slavnost předznamenává krásu tohoto života, ve
kterém se bezvýhradně otevíráme láskyplnému pohledu Boha a bratří. V jistotě, že nalezneme Boha v druhém
člověku a bratra v Bohu. V této víře plné naděje uctíváme všechny svaté a připravujeme se na zítřejší
vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Ve svatých spatřujeme vítězství lásky nad sobectvím a smrtí. Jejich
následování Krista vede k životu, věčnému životu, a dodává smysl přítomnosti, každému pomíjivému
okamžiku, neboť jej naplňuje láskou a nadějí. Pouze víra ve věčný život nám umožňuje skutečnou lásku k
dějinám i přítomnosti, aniž bychom na nich ulpívali. Je to svobodná láska poutníka, který miluje zemi, protože
ví, že má srdce v nebi.“

NĚKOLIK PRAKTICKÝCH BODŮ O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA
Je normální připravovat se na odchod z tohoto svět…
 Je normální… Připravovat se na svoji dobrou smrt
 Je normální… Mluvit o posledních věcech
 Je normální… Dát si do pořádku vztahy a hlavně odpustit
 Je normální… Napsat zavčas poslední vůli
Závažné onemocnění či kritický stav po úrazu, ale také samotné stáří. - To jsou nejznámější symptomy finále
lidského života. V našich farnostech se nám osvědčilo na tyto situace vhodně reagovat. V následujícím výčtu
nabízím dotyčným konkrétní podněty pro saturování duchovních potřeb…
 Poprosíme o návštěvu kněze v rodině či ve zdravotním zařízení
 Připravíme se na životní zpověď
 Nebudeme se bát požádat o svátost pomazání nemocných
 Je možné požádat o pravidelné návštěvy se svatým přijímáním
 Nejlepší příprava na návštěvu kněze je modlitba růžence
 Nemožnost navštěvovat bohoslužby lze vhodně suplovat - Přenosy bohoslužeb - Všem těm, kdo se
nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím televize nebo
rozhlasu, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných v následujících dnech přímým přenosem v Televizi
Noe a Radiu Proglas
Nejen kněží, ale i nejbližší mohou významně napomoci dotyčným především tím, že….
 Vnímat nejen tělesné potřeby, ale i duchovní potřeby dotyčného
 Pro posílení víry nemocného je vhodné do místnosti umístit tzv. svátostiny (hromnička, krucifix,
svěcená voda, Bible, obrázky svatých apod.)
 Být mu nablízku a v rodině se střídat při této službě
 Modlit se s nemocným
 Pro případ hospitalizace poprosit o návštěvu kněze nebo tzv. nemocniční kaplanku
Nejlepším místem pro životní finále je živý kruh rodiny a domácí prostředí. Pro úplnost upozorňuji na služby
pro nemocné v terminální fázi jejich života…
 Mobilní hospic Nejste sami – mobilní hospic, z.ú. | e-mail: mobilnihospic@nejstesami.eu | tel. +420
775 693 055
 Hospic na Svatém Kopečku http://www.hospickopecek.charita.cz/
CO DĚLAT, KDYŽ NÁM ZEMŘE BLÍZKÝ ČLOVĚK?
V případě úmrtí…
Pokud si to budete přát, (pokud to bude v mých možnostech) jsem ochoten přijít k vám domluvit se o
náležitostech pohřbu u vás doma – stačí krátký telefonát s udáním adresy. Jinak je nutné zavolat co
nejdříve, abych se mohl na setkání s pozůstalými připravit.
Kontakt na mne – mobil 731 405500, emailový kontakt fara@velkabystrice
Obecná pravidla
 Pokřtěný člověk má právo na pohřeb v kostele
 Nepokřtěný člověk může mít pohřební obřad v kostele
Forma rozloučení
 Zádušní mše svatá s uložením rakve do hrobu
 Zádušní mše svatá s rozloučením do kremace
 Zkrácený obřad beze mše svaté v kostele (podobné jako v krematoriu) a uložení do hrobu
 Zkrácený obřad beze mše svaté v kostele (podobné jako v krematoriu) a rozloučení do kremace
 Při obřadu v krematoriu může být přítomný kněz
 Obřad v našich farnostech může být ve farním kostele v Hlubočkách, Velké Bystřici i
v kostelíku v Bukovanech
Jaké náležitosti je třeba pro vyřízení pohřbu?
 Zápis pro matriku – jsou potřeba základní osobní údaje
 Dohodnutí termínu a formy obřadu včetně zvláštností
 Pomodlíme se za zesnulého
 Po pohovoru bude potřeba na faru poslat životopis zesnulého (stačí napsaný i v bodech) a
dodat parte do vývěsky
Je také možné, když si to budete přát….
 Zazvoní umíráček
 (Vyvěsí se černá vlajka)

Otázka nákladů
 Za pohřeb v kostele se u nás neplatí. Postačuje dát dar na kostel, případně příspěvekna
varhaníka popř. zpěváky, jehož výše závisí na dárci.
Otec Josef Opluštil
CO SE DĚLO
Hubertská mše svatá ve Velké Bystřici
Již podruhé jsme v našem farním kostele mohli prožít Hubertskou mši svatou. V neděli 22. října v 10 hodin za
doprovodu trubačů vešel do našeho farního kostela průvod myslivců ve slavnostních uniformách v čele
s kněžími P. Hanáčkem a P. Opluštilem. Jako obětina byl nesen na březových větvích mohutný metrákový
jelen.Mše svatá byla obětována jak za zemřelé myslivce a hajné, tak i za ty současné, kteří svou každodenní
prací utváří les a starají se o zachování přírodního bohatství, které nám bylo svěřeno.Po slavnostní mši
následovalo pohoštění na farním dvoře, kde se i přes nepřízeň počasí shromáždilo množství návštěvníků.
Podávaly se myslivecké speciality v podobě jeleního guláše, polévky a řízků, samozřejmě nechybělo něco
tekutého pro zahřátí a k dobrému jídlu a pití vyhrávala Dolanka.Termín příští svatohubertské mše je 21. 10.
2018 a již teď jste na ni srdečně zváni.
Elena Machalková
KALENDÁŘ LISTOPAD
Neděle, 29. října, 30. 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 Smahel)
14:30 - Kocourovec / mše svatá v kapli
15:00 - Velká Bystřice/ kostel - svátost smíření před
"dušičkovým týdnem"
Pondělí, 30. října
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 31. října
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice mše
Středa, 1. listopadu, Slavnost VŠECH SVATÝCH
17:00 - Velká Bystřice - svátost smíření
18:00 - Velká Bystřice - mše ze Slavnosti Všech svatých
19:00 - Velká Bystřice -světelný průvod na místní hřbitov a
pobožnost u kříže
Čtvrtek, 2. listopadu, VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
16:00 - Hlubočky- svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
Pátek, 3. listopadu
17:00 - Hlubočky - pobožnost na hřbitově
18:00 - Velká Bystřice - mše (zástup)
Sobota, 4. Listopadu - Památka sv. Karla Boromejského,
biskupa
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 5. listopadu, 31. neděle v mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše a připomínka 30-ti roků od
znovuposvěcení kostela (1987)
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf Smahel)
11:00 - Bystrovany - mše
16:00 - Velká Bystřice/kostel - farní kostel je otevřený pro
tichou modlitbu
Pondělí, 6. listopadu
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Středa, 8. listopadu
16:00 - Svésedlice - mše v kapličce
Čtvrtek, 9. listopadu, Svátek Posvěcení lateránské baziliky
17:00 - Bukovany - mše

18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 10. listopadu, Památka sv. Lva Velikého, papeže a
učitele církve
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 11. listopadu, Památka sv. Martina, biskupa
11:00 - Velká Bystřice/kostel - svatební obřad (Martin
Moťka a Martina Slavíčková)
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 12. Listopadu, XXXII. 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 Smahel)
16:00 - Velká Bystřice/kostel - farní kostel je otevřený pro
tichou modlitbu
Pondělí, 13. listopadu, Památka sv. Anežky České, panny
Odjezd otce Josefa na duchovní cvičení
15:00 Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec Bohumír
Vitásek)
Čtvrtek, 16. listopadu
Návrat otce Josefa z duchovního cvičení
17:00 - Bukovany - mše (zástup)
Pátek, 17. listopadu, Památka sv. Alžběty Uherské,
řeholnice
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 18. listopadu
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
Neděle, 19. listopadu, 33. 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 Smahel)
16:00 - Velká Bystřice/kostel - farní kostel je otevřený pro
tichou modlitbu
Pondělí, 20. listopadu, 3. týdne v mezidobí
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 21. listopadu, Památka Zasvěcení Panny Marie v
Jeruzalémě

Středa, 22. listopadu, Památka sv. Cecílie, panny a
mučednice
16:00 - Mrsklesy - mše v kapličce
Čtvrtek, 23. listopadu
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 24. listopadu, Památka sv. Ondřeje Dung-Laca,
kněze, a druhů, mučedníků
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 25. listopadu

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností
19:15 - Velká Bystřice/fara - kontemplativní setkání
Neděle, 26. 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 Smahel)
16:00 - Velká Bystřice/kostel - farní kostel je otevřený pro
tichou modlitbu

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

Orel Velká Bystřice vás zve na:

14. VÝSTAVU OBRAZŮ a FOTOGRAFIÍ
v orlovně ve Velké Bystřici
12.-19.11.2017
denně 15:00 – 18:00, PÁ 17.11. a NE 19.11. od 9:00 do 17:00
P.Juráň, I.Foretová, M.Vojáček, P.Vojáček, Z.Kubáč, R.Janka,L.Peřinová, A.Vojáček,
P.Dragounová, D.Elsnerová, E.Lužná, P.Langer, J.Kroupa,M.Coufal, J.Malaska,
M.Krätschmer, J.Laštůvka, D.Berka, Z.Kunčarová
ZAHÁJENÍ:
Při zahájení výstavy 12.11.2017 v 16.00 hod. vystoupí krátkým koncertem soubor
TRAGEDIA FIS MOLL
Srdečně zveme na toto „setkání umění“!
***************************************************************************************
KDE:
KDY:
OTEVŘENO:
VYSTAVUJÍ:

Farnost Velká Bystřice společně s DPS u sv. Anny Vás srdečně zvou na:

BENEFIČNÍ VÝROBU ADVENTNÍCH VĚNCŮ
ve čtvrtek 30.11.2017 od 9 hod.
v prostorách domu pokojného stáří sv. Anny ve Velké Bystřici
vyrobených adventních věnců proběhne v neděli 3. 12. 2017
bude věnován na podporu potřebných formou přímé pomoci. Přímá pomoc je po
provedení sociálního šetření nebo jiných úkonů poskytována například rodinám
vystaveným riziku velkého sociálního propadu, obětem domácího násilí, rodinám a
jednotlivcům v přechodné nouzi dle přání farnosti.
CENA:
Adventní věnce se 4 svíčkami (250Kč/ks) a také samostatně svíčky (20Kč/ks) si
můžete zakoupit v našem kostele přede mší svatou.
OBJEDNÁVKY:
Od neděle 29.10.2017 bude k dispozici formulář, kde se můžete zapsat kolik kusů
věnců či svíček budete chtít zajistit. Uzávěrka bude 26.11.2017, to je poslední možný den zápisu. Kdo se
nezapíše, nemá možnost koupě! Věnce se vyrábí na přesný počet, který je uveden ve formuláři a na případné
námitky není brán ohled!
Děkujeme za pochopení a podporu. S přátelským pozdravem
Jana Chudíková a pí Šimková
****************************************************************************************
KDY:
KDE:
PRODEJ:
VÝTĚŽEK:

Archa klub
KDE: společenská místnost na místní faře

KDY: vždy v 9.00

Program na měsíc listopad
Čtvrtek 3.11– nekoná
Čtvrtek 9.11–promítání
Pátek17.11–nekoná – státní svátek
Pátek 24.11– četba
Pátek 30.11–výroba adventních věnců v DPS sv. Anny
(změna programu vyhrazena)
Vychází 29.10.2017, uzávěrka dalšího čísla 22.11. 2017. 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

