
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky    Ročník 17 Číslo 12  Rok 2016 

 
 

ÚVODNÍK 

Všem vám, kteří čtete náš farní zpravodaj, posílám svůj pozdrav z duchovní přípravy na nadcházející dobu 

velikých očekávání. Kolínský klášter Tovaryšstva Jeţíšova je místo, kde zanedlouho vstoupím pod vedením 

našeho exercitátora do posvátného mlčení. Ke svému pozdravu přibaluji i svoje tři I, jeţ bych vám chtěl po 

jejich prohloubení v těchto duchovních cvičení nabídnout jako povzbuzení pro veliké předvánočního finále 

První I  -  Inspirace první je určena všem. Podobně jako vloni bude kostel otevřený pro kaţdého, kdo chce 

svůj den začít s Bohem v osobní modlitbě. Novým prvkem letošního adventu je to, ţe na kaţdý den si 

můţete z kostela odnést obálku, ve které najdete překvapení v podobě malého dárku pro radost. Stejně jako 

vloni je to spojeno se soutěţí o hodnotnou cenu pro naše děti. Proto prosíme rodiče o podporu. Zn. Přineste 

do našeho kostela světlo. 

Druhé I - Impulz druhý bude pro vás nový, ale osvědčený - před časem ho s úspěchem vyzkoušeli 

v šumperském děkanátu.   Pro 4 neděle adventní budou pro vás připravené čtyři témata (Víra, naděje, láska, 

radost). Můţete se těšit rovněţ na naše hosty - otce Milana Palkoviče, otce Ondřej Jirouta, otce Františka 

Foltýna. Naše návštěvy k nám zavítají na celou neděli. My se pak můţeme těšit i na dárek v podobě 

poselství. Otec Ondřej bude mít pro nás katechezi o víře, já o naději, otec František o lásce a nakonec otec 

Milan bude mluvit o radosti. Právě poslední jmenovaný bude na první neděli adventní hostem v našich 

farnostech. Podrobnosti se dozvíte.  

Třetí I  -  Inzerát nakonec o tom, ţe je potřeba důstojně se rozloučit. V odpoledních hodinách soboty 26. 

11. 2016 utrhneme pomyslný poslední list z církevního liturgického kalendáře. Loučení bude mít formu 

setkání. Zveme všechny na naši farní zabijačku, kde můţete ochutnat speciality mistra řeznického pana 

Vlastimila Vydru jiţ od 12 hodin. Rád bych, pokud to bude moţné,  kaţdému z návštěvníků osobně 

poděkoval a předal své přání. Nebojte se přijít v kterýkoliv čas mezi 12:00 a 17:00, vţdycky na vás něco 

zbude.    
 

Adventní soutěž pro děti - Jak se co nejlépe připravit na vánoce Váš úkol pro tento advent (2016) 

zní…Zastavit se v adventu ráno na chvilku v kostele a přinést tam světlo! Za kaţdou ranní (i velice krátkou) 

návštěvu dostanu jako odměnu zvláštní nálepku pro adventní soutěţ! Kdo bude mít nejvíc, vyhrává! A na 

všechny ostatní zúčastněné čeká odměna v podobě hodnotných kniha jiných dárků… Výherci si budou moci 

vybrat jako první!! Tyto dárky děti dostanou při poboţnosti u jesliček v kostelíku svatého Antonína v 

Bukovanech na Štědrý den 24. 12. 2016 v 14.30 hod. 
 

Připravujeme o letošních vánocích – putování po praţských jesličkách Jako kaţdý rok chceme nabídnout 

záţitek vánoční pouti, abychom v několika svatyních hlavního města pozdravili našeho Spasitele. Pouť 

chceme podniknout ve středu 28. prosince 2016, cestovat se bude vlakem a přihlásit se můţete u pana 

Zdeňka Lakomého. Podrobnosti uvedeme ve vánočním vydání našeho Děníčku. 

Vyprošuji sobě i Vám hojnost Boţích milostí v době adventní, abychom dobře připravili svá srdce.  

Váš otec Josef 

MIMO JINÉ 

Výroba adventních věnců 

Váţení spolufarníci, 

letos, stejně jako v předcházejících letech, se uskuteční výroba adventních věnců v Domově pokojného stáří 

sv. Anny ve Velké Bystřici. Letos výroba věnců připadá na čtvrtek 24.11. od 9 do 17 hodin. Máte tak nejen 



jedinečnou moţnost si tento adventní věnec objednat, ale můţete také pomoci s jeho výrobou. Výtěţek 

z prodeje těchto věnců je moţné pouţít nejen k podpoře různých zahraničních projektů, jako je například 

podpora dětského domova v Mongolsku, ale také na podporu osob, které jsou vám o mnoho blíţe. A právě 

touto cestou jsme se rozhodli jít i letos. Výtěţek z letošního prodeje věnců tak bude věnován Filipovi 

Tichému z naší farnosti, který od narození trpí kombinovanou formou postiţení. 

Michal Lakomý, terénní sociální pracovník 

Tříkrálová sbírka 2017 

Čas běţí neuvěřitelně rychle a uţ je zase čas na přípravu tříkrálové sbírky! Hledáme spolupracovníky pro 

Velkou Bystřici! Kaţdý rok vypomáhají "králové" z okolních vesnic a přitom V.Bystřice je přece největší! 

Prosíme tedy všechny, kdoţ by byli ochotni věnovat půl dne svého času pro dobrou věc! Chodit budeme o 

víkendu 7. a 8.1.2017. Kostýmů máme dost a ještě můţeme ušít další! A nebojte se - lidé uţ na nás většinou 

čekají a těší se. Vzhledem k tomu, ţe vedoucí skupinek musí mít průkazku, ţádá Charita uţ teď údaje, aby 

mohla vše včas vypsat, natisknout, připravit a rozvézt na obecní úřady. Prosím tedy všechny zájemce, aby se 

přihlásili co nejdřív u  koordinátorky TKS farnosti - Marie Pleskové, Tel: 737311844.  Díky všem! 

 

Postřehy studentky na praxi  v pečovatelské službě ve Velké Bystřici 

Som študentkou sociálnej práce a mala som moţnosť sa počas praxí stretnúť s dvomi spôsobmi 

poskytovania starostlivosti seniorom. Jedná sa o domov dôchodcov a opatrovateľskú (pečovatelskú) sluţbu 

v domácnosti. Či chceme alebo nie, roky utekajú a my starneme. Je preto veľmi pravdepodobné, ţe sa raz 

ocitneme pred rozhodnutím či chceme, aby naši blízky alebo my, doţiť svoj ţivot doma alebo jednom 

z domovov dôchodcov. V tomto príspevku vám chcem ponúknuť svoj náhľad na sluţby, s ktorým som sa 

stretla. 

Prirodzene, kaţdý z nás má rád svoj domov a je prirodzené, ţe sa po mnohých strávených rokoch vo svojom 

dome, nechce človek len tak presťahovať. V tomto vidím nesmiernu výhodu opatrovateľských sluţieb. Prídu 

za vami k vám domov, pomôţu vám s čím potrebujete, ste v prostredí, v ktorom sa cítite pohodlne. Ale nie 

sú s vami 24 hodín denne, ako niektorý klienti potrebujú. Na druhej strane, toto vám pobytové sluţby 

garantujú- 24 hodinovú sociálnu, ale aj zdravotnícku starostlivosť. 

Váš domov je miesto, kde za vami chodí rodina a priatelia. Mnohokrát sa stane, ţe v blízkosti domova 

klienta nie je domov dôchodcov alebo ak je, je veľmi pravdepodobné, ţe tam nie je miesto. V tomto prípade 

sa môţe zdať pre rodiny náročné dochádzanie za rodinným príslušníkom počas pracovných dní. Preto sa 

víkendy stávajú časom návštev, no v mnohých domovoch sa dá s pracovníkmi dohodnúť aj na neskoršom 

čase návštevy. Pokiaľ to, samozrejme, nebude výrazne rušiť chod domova. A práve v tomto reţime 

domovov vidím určité obmedzenie klientov. Ak ste zvyknutý raňajkovať o 7 hodine ráno, no v domove sa 

musíte prispôsobiť s raňajkami o 8. A v mnohých ďalších veciach sa musíte prispôsobiť, ale v podstate aj 

v ošetrovateľskej sluţbe sa môţe stať, ţe v tom čase kedy vy potrebujete pomoc  má opatrovateľka  iného 

klienta. 

No v kaţdom prípade, najviac záleţí na tom, aký pracovník s vami spolupracuje. V tejto oblasti treba len 

dúfať, ţe my, budúci a súčasní sociálny pracovníci a pracovníci v sociálnych sluţbách budeme svoju prácu 

robiť poctivo, s láskou a chuťou pomáhať tým, ktorý to potrebujú. 

študentka 

CO SE DĚLO 

Hubertská mše svatá ve Velké Bystřici 

Poprvé v historii jsme v našem farním kostele mohli proţít Hubertskou mši svatou. Myšlenka uspořádat tuto 

slavnost vznikla jiţ v roce 2015, kdy po dlouhých letech začala ve Velké Bystřici pracovat správa lesů 

Metropolitní kapituly u svatého Václava v Olomouci. Ve spolupráci s Otcem Josefem Opluštilem, s Otcem 

Františkem Hanáčkem, kustodem Metropolitní kapituly, a za podpory Mysliveckého spolku Sv. Huberta 

z Budišova nad Budišovkou přesně v 10.00 hodin dne 23.10.2016 začala slavnostním průvodem s obětinou – 

jelenem a za doprovodu sboru trubačů z Vojenských lesů a statků Lipník a ZUŠ Potštát „myslivecká“ mše. 

Hlavní celebrant, Otec František, ve svém kázání připomněl nejen odkaz svatého Huberta a jeho poselství, 

ale rovněţ kněze a vysokoškolského profesora Konšela, který byl odborníkem na pěstění lesů, působil na 

lesnické fakultě v Brně a je pohřben v děkanské hrobce na velkobystřickém hřbitově. 

Po slavnostní mši následovalo pohoštění na farním dvoře, kde příjemnou atmosféru dotvářela dechová hudba 

Dolanka. Podávaly se myslivecké speciality v podobě jeleního guláše, baţantí polévky a zvěřinové sekané, 

samozřejmě nechybělo něco tekutého pro zahřátí. Setkání se protáhlo do odpoledních hodin a po jeho 

skončení měli zájemci moţnost navštívit místní statek a vidět tak zrestituovaný majetek církve. 

Elena Machalková 



KALENDÁŘ LISTOPAD / PROSINEC 
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 

18:30 - Velká Bystřice/fara - příprava 

na biřmování 

Pondělí, 21. listopadu. Památka 

Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše (otec Bohumír Vitásek) 

17:30 - Velká Bystřice - fara - 

náboţenství - předškoláci + 1. st. ZŠ 

18:30 - Velká Bystřice - fara - 

náboţenství - 2. stupeň 

Úterý, 22. listopadu,  Památka sv. 

Cecílie, panny a mučednice 

Středa, 23. listopadu 

17:00 - Svésedlice - mše 

Čtvrtek, 24. listopadu, Památka sv. 

Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, 

mučedníků 

10:00 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 25. listopadu 

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

úřední hodiny 

16:00 - Hlubočky - svátost smíření a 

výstav Nejsvětější svátosti 

13:30 – Rekviem + Vladimír 

Procházka 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

Sobota, 26. listopadu 

12:00 - Velká Bystřice/farní dvůr - 

vepřové hody aneb setkání na konci 

liturgického roku 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností  

 

Neděle, 27. listopadu, 1. neděle 

adventní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše (host) 

09:30 - Hlubočky - mše (host) 

11:00 - Bukovany - mše (host) 

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 

17:00 - Velká Bystřice - katecheze  

Pondělí, 28. listopadu 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

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) 

17:30 - Velká Bystřice - fara - 

náboţenství - předškoláci + 1. st. ZŠ 

18:30 - Velká Bystřice - fara - 

náboţenství - 2. stupeň 

Úterý, 29. listopadu 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

Středa, 30. listopadu, Svátek sv. 

Ondřeje, apoštola 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

17:00 - Mrsklesy/kaple - mše 

Čtvrtek, 1. prosince 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

10:00 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 2. prosince 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

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, 3. prosince, Památka sv. 

Františka Xaverského, kněze 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností zástup 

 

Neděle, 4. prosince,  2. neděle 

adventní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše (host) 

09:30 - Hlubočky - mše (host) 

11:00 - Bukovany - mše (host) 

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 

17:00 - Velká Bystřice - katecheze  

Pondělí, 5. prosince 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

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) 

Úterý, 6. prosince  

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

Středa, 7. prosince, Památka sv. 

Ambroţe, biskupa a učitele církve 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

17:00 - Svésedlice - mše 

Čtvrtek, 8. prosince - SLAVNOST 

PANNY MARIE POČATÉ BEZ 

POSKVRNY PRVOTNÍHO 

HŘÍCHU 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

10:00 - návštěvy nemocných  

18:00 - Velká Bystřice - mše 

Pátek, 9. prosince 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

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, 10. prosince 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 11. prosince, 3. neděle 

adventní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše (host) 

09:30 - Hlubočky - mše (host) 

11:00 - Bukovany - mše (host) 

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 

17:00 - Velká Bystřice - katecheze  

18:30 - koncert soubor Rovina 

Pondělí, 12. prosince 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

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) 

17:30 - Velká Bystřice - fara - 

náboţenství - předškoláci + 1. st. ZŠ 

18:30 - Velká Bystřice - fara - 

náboţenství - 2. stupeň 

Úterý, 13. prosince -  Památka sv. 

Lucie, panny a mučednice 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

Středa, 14. prosince, Památka sv. Jana 

od Kříţe, kněze a učitele církve 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

17:00 - Mrsklesy/kaple - mše 

Čtvrtek, 15. prosince 

06:30  Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

10:00 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 16. prosince 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

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, 17. prosince 

06:30 - Velká Bystřice/kostel - 

adventní zastavení v tichu kostela na 

začátku dne 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 18. prosince,  4. neděle 

adventní 

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) 

15:00 - zpovídání před Vánoci (otec 

František Foltýn) 

17:00 - Velká Bystřice - katecheze

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

 

POZVÁNKY 

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

Archa klub 
KDE:    společenská místnost na místní faře  

KDY:   vţdy v pondělí v 9:30 
 

Program na měsíc listopad/prosinec 
 

24. listopadu: Rukodílny – výroba adventních věnců v DPS sv. Anny (POZOR ZMĚNA ČTVRTEK) 

 

28. listopadu:  Pečení – perníková chaloupka 

 

5. prosince: Rukodílny – čert a Mikuláš z korálků 

 

12. prosince: Pečení – pečení a zdobení perníčků 

(změna programu vyhrazena) 

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

Hanácký muţský sbor Rovina z.s. ve spolupráci s ŘK farností Velká Bystřice uvádí 
 

ADVENTNÍ KONCERT 
 

KDE:   v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici 

KDY:   v neděli 11. prosince v 18:30  

VYSTOUPÍ: Ţenský sbor Nivnička a Muţský sbor Boršičané z Uherskobrodska 

 Hanácký muţský sbor Rovina a Cimbálová muzika Záletníci  

PROGRAM: Zazní písně z období adventu, tradiční předvánoční koledy, písně z Hané a 

Uherskobrodska, lidové sborové zpěvy a cimbálová muzika 

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

DALŠÍ ČÍSLO DĚNÍČKU VYJDE 18. PROSINCE! 
 

Vychází 20.11. 2016, uzávěrka dalšího čísla  14.12. 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 

http://www.farnost-vbystrice.cz/
mailto:denicekvb@seznam.cz
http://www.farnost-vbystrice.cz/
mailto:farnostvbystrice@centrum.cz

