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ÚVODNÍK
Pastýřský list olomouckého arcibiskupa – Misijní měsíc 2018 – k 29. neděli v mezidobí (21.10.2018)
Drazí bratři a sestry,
papeţ František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc na říjen roku 2019 s roční přípravou. Ţádá, aby se zapojily
všechny struktury církve, především farnosti, ale i všechny katolické organizace a spolky. Proto se na Vás
obracím tímto dopisem. Jak stručně shrnout papeţovu výzvu?
Pán Jeţíš řekl svým učedníkům: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Poslechnout
Jeţíšovu výzvu není pro církev jednou z moţností, ale povinností, protoţe církev existuje právě proto, aby
hlásala evangelium. Má-li církev zůstat věrná sama sobě a hlásat Jeţíše ukřiţovaného a zmrtvýchvstalého pro
všechny, musí jít pod vedením Ducha Svatého stejnou cestou, jakou šel Kristus, totiţ cestou chudoby,
poslušnosti, sluţby a sebeobětování. Jen tak bude schopná účinně hlásat Krista jako počátek a vzor obnoveného
lidství prodchnutého bratrskou láskou, upřímností a mírumilovným duchem. Církev má před sebou obrovskou
misijní práci. Uţ svatý Jan Pavel II. vyzval církev k obnovení misijní horlivosti v přesvědčení, ţe misijní
činnost obnoví církev, upevní víru a křesťanskou identitu, ţe přinese novou horlivost. Víra sílí
předáváním!
V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium chtěl papeţ František tuto naléhavou výzvu znovu představit.
Napsal, ţe misijní činnost představuje i dnes pro církev velkou výzvu a misijní zájmy musí stát na prvním
místě. Tento úkol je dnes naléhavější neţ kdy jindy. Má programový význam a závaţné důsledky. Papeţ
doufá, ţe všechna společenství podniknou kroky nezbytné k tomu, abychom pokročili na cestě obrácení v
misijním působení. Nemáme se bát s důvěrou v Boha a s velkou odvahou udělat misijní rozhodnutí, které
všechno promění tak, aby se naše zvyklosti, styly, harmonogramy, slovník i všechny struktury staly přiměřenou
cestou k evangelizaci současného světa. Máme si počínat tak, aby naše struktury byly více misijní, aby
pastorace byla více otevřená, aby se vycházení stalo naším trvalým postojem a všichni, kterým nabízíme své
přátelství, snadněji odpovídali na Jeţíšovo pozvání.
Kéţ bychom úspěšněji bojovali s pokušením, které se skrývá za církevním zahleděním se do sebe, za útěkem do
své bezpečné zóny, za pastoračním pesimismem a neplodnou nostalgií po minulosti, a místo toho se otevírali
radostné novosti evangelia. Kéţ se i v našich neklidných dobách s obnoveným nadšením hlásá světu radostná
zvěst, ţe v Jeţíši zvítězilo odpuštění nad hříchem, ţivot nad smrtí a láska nad strachem. Kéţ tato zvěst vlije
kaţdému důvěru a naději.
Je třeba si hlásání evangelia vzít k srdci tak, abychom rostli v misijní a evangelizační horlivosti, aby
rostla láska církve k misiím, jejichţ podstatou je vášeň pro Jeţíše, avšak současně i vášeň pro jeho lid.
Uţ několik let se v diecézi připravujeme na misijní rok. Nyní papeţ vyhlásil Mimořádný misijní měsíc s roční
přípravou. Protoţe nejde o nějaké akce navíc, ale změnu myšlení, nebudeme vyhlašovat nějaký zvláštní
program, ale pokusíme se s novým apoštolským nadšením dělat běţné věci tak, aby se v našich farnostech
zlepšilo chápání misijního poslání církve a posilnila naše odvaha dělit se o svou víru ve svém okolí, aby rostlo
dílo křesťanské lásky, aby se oţivila misijní horlivost, která je základem křesťanské kultury.
Hlavní téma celého pastoračního roku tedy je: Hlásání evangelia si vzít k srdci tak, abychom rostli v misijní
a evangelizační horlivosti, aby rostla láska církve k misiím, jejichţ podstatou je vášeň pro Jeţíše a jeho lid. Kdo
miluje Jeţíše, pracuje na tom, aby jej poznali a milovali i další lidé. Podporuje misijní dílo ve světě, ale i sám se
zapojuje ve svém okolí. Především se snaţí dávat dobrý příklad křesťanského ţivota, předávat víru v rodině a
podílet se na vytváření farního společenství.

Věnujte prosím zvláštní pozornost misijním klubkům dětí, ale i ministrantům a scholám, jejichţ sluţba patří ke
kaţdé mši svaté. Zvláště děkuji všem, kteří se vedení ministrantů a schol věnují. Budou-li ministranti a
zpěvačky aspoň trochu misionáři, budou přivádět nové členy a dospělí jim budou rádi pomáhat.
Prosím farnosti, aby udrţovaly kontakt s těmi, kdo přijali svátost manţelství, nebo křtili děti. Získat další děti
pro výuku náboţenství je konkrétní misijní úkol nejen pro rodiče a prarodiče, ale i spoluţáky. Zdravá farnost je
otevřená pro své okolí a umí pozvat i nepraktikující, spolupracuje s lidmi dobré vůle, s vedením obce či jinými
organizacemi.
Ve všech oblastech platí, ţe duší misijní činnosti je modlitba, která zapaluje a ţiví oheň lásky. Proto prosím
všechny o častou modlitbu za misie, ale i za nás, abychom sami uchváceni Kristem se dovedli o své přátelství s
Bohem dělit. K tomu všem ze srdce ţehná
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
VÝUKA NABOŢENSTVÍ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE
Farnost Hlubočky
Vyučování náboţenství pro školní rok 2018/2019 začíná ve čtvrtek 27. 9. v herně M.C. Broučci v Mariánském
Údolí, výuku povede paní Dagmar Samková a zde je časový harmonogram jednotlivých skupin:
16.00 - 17.00 - pro letošní druháky
16.30 - 17.30 - pro čtvrťáky
17.45.- 18.45 - pro nejstarší děti
Farnost Velká Bystřice
Výuka náboţenství ve školním roce 2018/2019 bude probíhat v prostorách farní budovy ve Velké Bystřici a
vyučovací den pro všechny skupiny bude pondělí. Bude se vyučovat podle níţe uvedeného schématu:
16.30 – 17.15 – předškoláci (vede paní Eva Krätschmerová)
17.30 – 18.30 – 1-3. třída (vede paní Eva Krätschmerová)
17.30 – 18.30 – 4-5. třída (vede paní Hana Krätschmerová)
18.30 – 19.30 – 6. třída a výš (vede pan Michal Umlauf)
Novým prvkem je malá skupinka, která bude mít vyučování od 13.30. (ţáci IV. a V. ročníku). Skupinu povede
otec Josef.
Příprava na první svaté přijímání
Příprava začne v neděli 7. 10. 2018. Na toto setkání zveme rodiče budoucích prvokomunikantů. Sejdeme se
v 16.00 ve společenské místnosti velkobystřické fary.
CO SE DĚLO
Vzpomínková akce k výročí 60 let od úmrtí prof. Josefa Konšela
V červenci letošního roku si odborná lesnická veřejnost připomněla 60 let od úmrtí významného lesníka a
kněze, prof. Josefa Konšela, který od roku 1938 do roku 1958 ţil ve Velké Bystřici. V sobotu 15. září se ve
farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele konala vzpomínková akce, kterou zaštítil olomoucký arcibiskup, Mons.
Jan Graubner. Před mší svatou se u hrobu katolického duchovenstva na místním hřbitově sešli zástupci
Arcibiskupství olomouckého, Metropolitní kapituly a
Lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, a
poloţením kytic uctili památku prof. Konšela. Ve 14
hodin začala mše svatá, kterou celebroval arcibiskup
Jan Graubner, v níţ jsme si připomněli svátek Panny
Marie Sedmibolestné. Po mši svaté jsme se přesunuli
do kulturního domu Nadační na vernisáţ výstavy o
ţivotě a díle prof. Konšela. Následovala krátká
vystoupení v sále kulturního domu, kdy přednášející
přiblíţili posluchačům ţivotní peripetie prof. Konšela
od jeho studií na gymnáziu a kněţském semináři, přes studium lesnictví a jeho práci při správě arcibiskupských
lesů, a konečně i jeho působení na Vysoké škole zemědělské v Brně, kde vystřídal postupně pozice děkana,
rektora i prorektora. Vyzdvihli jeho význam i v důchodovém věku, kdy se přestěhoval do Velké Bystřice a
pracoval na dokončení Naučného slovníku lesnického, který se v upravené podobě pouţívá dodnes. Zároveň se
aktivně zapojoval do ţivota velkobystřické farnosti, kde působil jako pomocný kněz.
Na závěr slavnosti byla prof. Josefu Konšelovi udělena starostou Ing. Pazderou Cena města Velká Bystřice za
jeho celoţivotní práci a přínos v oblasti lesnictví celoevropského významu.
Při příleţitosti oslav byla vydána publikace s názvem Josef Konšel, která obsahuje články, recenze, vzpomínky
a dokumenty o ţivotě, práci, díle a odkazu tohoto odborníka. Publikaci je moţné si zakoupit za cenu 50 Kč v
Galerii Zet, na faře ve Velké Bystřici v kanceláři Kapitulních lesů nebo přímo ve farním kostele ve Velké
Bystřici.
Elena Machalková

KALENDÁŘ NA ŘÍJEN
Neděle, 30. září, Památka sv.
Jeronýma, kněze a učitele církve
07:30 - Velká Bystřice svátost
smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Posluchov - mše
11:00 - Bukovany - mše
17:00 - Velká Bystřice/ kostel moţnost svátosti smíření
17:30 - Velká Bystřice/kostel adorace
18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická
hodina
Pondělí, 1. října, Památka sv. Terezie
od Dítěte Jeţíše, panny a učitelky
církve
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše svatá (otec Josef)
Úterý, 2. října, Památka svatých
andělů stráţných
Středa, 3. října
16:00 - Svésedlice (kaple) - mše
Čtvrtek, 4. října, Památka sv.
Františka z Assisi
08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá
mše svatá
09:00 - Velká Bystřice/fara - setkání
klubu Archa
17:00 - Bukovany - mše svatá
Pátek, 5. října
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
16:30 - Posluchov (kaple) - svátost
smíření
17:00 - Posluchov (kaple) - mše svatá
18:15 - Velká Bystřice - mše svatá
Sobota, 6. října
17:30 - Přáslavice - mše svatá s
nedělní platností
Neděle, 7. října, Památka Panny
Marie Růţencové, 27. neděle v
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost
smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše svatá
09:30 - Posluchov - mše svatá
11:00 - Bukovany - mše svatá (otec
Rudolf Smahel)
11:00 - Bystrovany - mše svatá
16:00 - Velká Bystřice/fara - příprava
na první svaté přijímání s rodiči
Pondělí, 8. října
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše svatá (otec Bohumír
Vitásek)
Středa, 10. října
16:00 - Mrsklesy (kaple) - mše svatá

Čtvrtek, 11. října
08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá
mše svatá
09:00 - Velká Bystřice/fara - setkání
klubu Archa
17:00 - Bukovany - mše svatá
Pátek, 12. října
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
16:30 - Posluchov (kaple) - svátost
smíření
17:00 - Posluchov (kaple) - mše svatá
18:15 - Velká Bystřice - mše svatá
Sobota, 13. října
10:00 - Velká Bystřice (kostel) křestní obřad (Patricie)
17:30 - Přáslavice - mše svatá s
nedělní platností
Neděle, 14. října, 28. neděle v
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost
smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše svatá
09:30 - Posluchov - mše svatá
11:00 - Bukovany - mše svatá
11:00 - Bystrovany - mše svatá
(zástup)
16:00 - Velká Bystřice/ kostel moţnost svátosti smíření
16:30 - Velká Bystřice/kostel adorace
17:00 - Velká Bystřice/fara - biblická
hodina
Pondělí, 15. října, Památka sv.
Terezie od Jeţíše, panny a učitelky
církve
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Středa, 17. října, Památka sv. Ignáce
Antiochijského, biskupa a mučedníka
16:00 - Svésedlice (kaple) - mše
svatá
Čtvrtek, 18. října, Svátek sv. Lukáše,
evangelisty
08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá
mše svatá
09:00 - Velká Bystřice/fara - setkání
klubu Archa
17:00 - Bukovany - mše svatá
Pátek, 19. října
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
16:30 - Posluchov (kaple) - svátost
smíření
17:00 - Posluchov (kaple) - mše svatá
18:15 - Velká Bystřice - mše svatá

Sobota, 20. října
17:30 - Přáslavice - mše svatá s
nedělní platností
Neděle, 21. října, 29. neděle v
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost
smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše svatá
09:30 - Posluchov - poslední nedělní
mše svatá (zástup)
10:00 - Velká Bystřice Svatohubertská mše a následný
program (P. František Hanáček)
11:00 - Bukovany - mše (zástup)
11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec
Rudolf Smahel)
15:00 – Odjezd otce Josefa na
duchovní cvičení
Pondělí, 22. října
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté
Anny - mše svatá (otec Bohumír
Vitásek)
09:00 - Velká Bystřice/fara - setkání
klubu Archa
17:00 - Bukovany - mše (zástup)
Pátek, 26. října
15:00 – Příjezd Otce Josefa z
duchovních cvičení
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
16:30 - Posluchov (kaple) - svátost
smíření
17:00 - Posluchov (kaple) - mše svatá
18:15 - Velká Bystřice - mše svatá
Sobota, 27. října
17:30 - Přáslavice - mše svatá s
nedělní platností
Neděle, 28. října,Svátek sv. Šimona
a Judy, apoštolů, 30. neděle v
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost
smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše svatá
09:30 - Hlubočky - první mše svatá
po skončení generální opravy
interiéru kostela
11:00 - Bukovany - mše svatá
(zástup)
11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec
Rudolf Smahel)
15:00 - Velká Bystřice/ kostel moţnost svátosti smíření před
"dušičkami" (otec František Foltýn)
16:30 - Velká Bystřice/kostel adorace
17:00 - Velká Bystřice/fara - biblická
hodina
Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz

POZVÁNKY
*****************************************************************************************

Farnost Velká Bystřice společně s Metropolitní kapitulou
u svatého Václava v Olomouci Vás srdečně zvou na:

MYSLIVECKOU SLAVNOST
KDY:
v neděli 21.10.2018
KDE:
ve farním kostele a na farní dvoře ve Velké Bystřici
PROGRAM:
10.00 hod. – slavnostní HUBERTSKÁ MŠE, kterou doprovodí
trubačský sbor Vojenských lesů a statků Lipník a ZUŠ Potštát. Mši sv.
bude slouţit P. Mgr. František Hanáček
Od 11.30 bude ve farním dvoře připraveno pro všechny bohaté
občerstvení
*****************************************************************************************
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HLUBOČKY VÁS ZVE NA

SLAVNOSTNÍ ZNOVUOTEVŘENÍ
FARNÍHO KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ V HLUBOČKÁCH
PO GENERÁLNÍ REKONSTRUKCI INTERIÉRU
KDY:
PROGRAM:

ÚMYSL:

v den 100. výročí zaloţení našeho samostatného státu;
tj. v neděli 28. 10. 2018
9.30 – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
Hned po bohosluţbě vás všechny zveme na pohoštění,
které bude připraveno na kostelním prostranství.
Setkání završíme slavnostním koncertem v nově
opraveném kostele
Bohosluţba bude slouţena na poděkování za ukončení
I. světové války před 100 lety (a za oběti z řad
tehdejších hlubočských občanů) a na poděkování za
zdar práce při opravě interiéru kostela

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

Srdečně zveme na kurz:

ÚVOD DO KONTEMPLACE

Ve dnech 16. aţ 18. listopadu 2018 v Újezdu u Uničova (bývalém kapucínském klášteře) se bude konat malé
uvedení do kontemplativní modlitby (či „modlitby srdce“). Je vhodný i pro zájemce bez předchozí
zkušenosti s tímto druhem modlitby, ale mohou z něj mít uţitek i lidé, kteří jiţ nějaký kurz tohoto typu
absolvovali a chtějí spočinout v Tichu. Doprovází P. Jan Regner SJ a psychoterapeut Leoš Zatloukal.
Co můţete na kurzu očekávat?
Ticho – během celého kurzu budeme všichni poctivě dbát na vnější i vnitřní mlčení
Bdělost – budeme rozvíjet „láskyplnou pozornost“ zaměřenou na přítomný okamţik
Praxi – kurz není zaměřen na teoretické přednášení o kontemplativní modlitbě, ale na její praktikování, většinu
času strávíme v tiché společné meditaci (vţdy asi ve 25 min. blocích s přestávkami)
Doprovázení – některé meditace budou slovně doprovázené, během kurzu bude také moţnost individuálních
rozhovorů
Cena kurzu včetně ubytování a plné penze je 1100 Kč, pro osoby s nízkým příjmem je cena 800 Kč, platí se
v hotovosti na místě. Pro přihlášení na kurz nebo s případnými dotazy nás kontaktujte přes e-mail
kontemplaceolomouc@gmail.com. Kontaktní osobou je Leoš Zatloukal. Přihlášeným účastníkům pošleme
několik dní před konáním kurzu e-mail s podrobnými informacemi. Kapacita kurzu je omezena na 20 osob,
rozhoduje pořadí přihlášení.
Vychází 30.9.2018, uzávěrka dalšího čísla 25.10. 2018. 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

