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ÚVODNÍK 

Moji milí bratři a sestry v Kristu, 

zdravím vás skrze řádky úvodníku našeho přelomového Děníčku a chtěl bych 

se podělit o svou největší vánoční starost… Jen na nikoho nezapomenout!  

Totiž rád bych ve vrcholných okamžicích končícího kalendářního roku 2018 

projevil vděčnost všem našim dobrodincům.  

Bohužel není v mých lidských silách to zvládnout. Přesto nejsem bezmocný. 

Bohudík máme k dispozici nejadekvátnější způsob díkučinění – svěřit svou 

vděčnost za dary a obdarovatele Kristu ve mši svaté.   

Na Hod Boží vánoční mohu spolu s vámi při bohoslužbách projevit radost. 

Těším se na setkání s vámi a jsem rád, že mi pomůžete projevit vděčnost tím 

nejlepším způsobem. Přeji a vyprošuji nám všem, abychom v tyto letošní,  

v pořadí už 30. svobodné svátky Božího Narození, mohli znovu objevit sílu 

víry, naděje a lásky a uměli ji rozdávat po celý nový rok 2019.        

                       Otec Josef 

Opluštil 

 

Ruku v ruce s Ježíšem 

Měl jsem jednoho přítele, už zemřel, který byl slepý. I tak to byl velmi radostný člověk. Jednou jsem se ho 

zeptal: ,,Poprosil jsi někdy Boha, aby ti dal zrak?“ Dodnes si pamatuji, jak mi s humornou nadsázkou 

odpověděl: „Rád bych to udělal, ale nemám čas.“ Jeho odpověď mě trochu zarazila, proto jsem se zeptal: „Co 

tím myslíš, že nemáš čas poprosit Boha, aby ti dal zrak? Takže ty se nemodlíš?“ On mi odpověděl: „Ale ne, 

modlím se hodně.“ Zeptal jsem se tedy: „Jak se modlíš?“ Na to odpověděl: „Když se modlím, vždycky začnu 

tím, že velebím Boha za všechno, co mi dal. Děkuji mu za to, že můžu mluvit (vždyť existují němí lidé), že mi 

dal rozum (někdo ho nemá), za svou práci (někdo si práci nemůže najít), za dar sluchu (někdo neslyší).“ Dále 

mi řekl: „Mám velmi dlouhý seznam věcí, za které se sluší Bohu poděkovat, že než je vyjmenuji, jsme 

unavený, a tak se k tomu, abych ho požádal o zrak, nikdy nedostanu.“ Byl to velice pozitivní člověk. Ještě 

poznamenal: „Proč bych se měl soustředit na jednu věc, kterou mi Bůh nedal, a nevšímat si tolika věcí, které 

mi dal?“ To je jádro problému, proč jsme mnohdy tak nespokojení a smutní. Soustředíme se totiž na věci, 

které nemáme, místo abychom byli vděčni za ty, co máme. Proč se někdy cítíme zneuznaní? Protože se 

soustředíme jen na jednu osobu, která nás nedocenila, místo abychom si uvědomili, kolik lidí nás má rádo.  

Nedívejme se jen na to negativní, ale zaměřujme se na to pozitivní. Se svolením zpracováno podle knihy 

Elias Vella, Ruku v ruce s Ježíšem, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno. 

 

PASTORAČNÍ DOTAZNÍK FARNOSTI VELKÁ BYSTŘICE  

Nadcházející letopočet s devítkou na konci nás inspiroval k tomu, abychom se pokusili o malou sebereflexi 

nad směrováním našeho malého velkobystřického farního společenství pro další dekádu. Proto je zde 

informace o připravované anketě, pastoračním dotazníku, ve farnosti Velká Bystřice. Ta má za cíl zjistit 

především vaše očekávání a potřeby spojené s životem naší farnosti. Tuto anketu jsme už dlouho připravovali, 

https://www.ikarmel.cz/produkt/ruku-v-ruce-s-jezisem


promýšleli vhodné otázky atd. Zkrátka věnovali tomu spoustu času a námahy, aby posléze každý v našem 

společenství mohl růst a všichni jako celek jsme prohlubovali naše vzájemné vztahy.  

Pastorační dotazník je anonymní a je určen pro všechny návštěvníky bohoslužeb v naší farnosti. Podotýkáme, 

že limitujícím věkem je dosažení 14 roků, a  že  se odpovídá na otázky v jednotném čísle - tedy každý farník 

sám za sebe! 

Anketa proběhne v období od neděle 6. 1. do neděle 3. 2. 2019. Všichni budou mít možnost vzít si anketní 

formulář s otázkami na konci nedělních bohoslužeb s sebou domů. Na Tři krále, tedy první lednovou neděli 

6.1., budete lístky s otázkami dostávat přede dveřmi kostela či kaple. Jinou možností bude stažení tohoto 

formuláře z našich webových stránek. O dalších třech nedělích najdete lístky s anketními otázkami také na 

obvyklých místech ve vašem kostele či kapli. Vyplněné tiskopisy můžete potom přinést kdykoliv v čase 

konání ankety, tedy v období od 6.1. do 3.2.2019, do kterékoliv kaple či kostela v naší farnosti. Tam pro tento 

účel najdete vhodně označené schránky.  Tolik pro dnešek o připravované anketě. Další informace bude 

dostávat i prostřednictvím ohlášek, plakátků či našich webových stránek. V případě nejasností se můžete 

obrátit na otce Josefa.  

 

MIMO JINÉ 

Bůh stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky 

Na počátku si Bůh chtěl postavit betlém, a tak stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky. Nejprve vymyslel 

čas a rozdělil ho na měsíce, týdny a dny. Dny vznikaly milióny let, které 

jsou pro Boha jako mžik. A pak se pustil do práce. Učinil oblohu a zaplnil 

ji hvězdami a ptáky. 

Učinil světlo a potom slunce (tak to stojí v Bibli, i když se to zdá divné) a 

v noci rozsvítil bílou lampu, to aby bylo Ježíškovi dobře vidět do tváře a 

andělé se na Štědrý večer nespletli. 

Učinil hory, tak skutečné, že vypadaly jako z korku, a ověnčil je orly a 

sněhem. 

Učinil moře a oceány ze stříbrného papíru a velké pouště ze zlatavého 

písku pro velbloudy Tří králů. 

Pak si zavolal tu nejmenší hvězdičku ze všech hvězd – měla sotva 6 

miliónů hypermegawattů – a zavedl ji až na druhý konec vesmíru. Tam do 

ní zlehýnka a přeopatrně ťukl jedním prstem, právě tak akorát, aby za 

několik tisíc století zablikala na arabských plážích před zraky mudrců z východu. 

To všechno nebylo pro Hospodina nijak těžké. Pouhým pohledem nabarvil veškeré druhy květin, které stvořil, 

a břehy řek vystlal mechem. Dal vyrůst stromům, které, když se napřímily, rozhýbaly vzduch a způsobily 

jemný vánek a vichr. Dnes se sice říká, že to vítr hýbe stromy, a ne naopak, ale to by se muselo nejdříve 

dokázat. 

Z větru se zrodily písečné duny a první hudba polí. 

Potom si Bůh udělal přestávku a zamyslel se nad tím, kam postaví svůj betlém. A rozhodl se pro městečko 

Betlém. Vymyslel si postavičky: býčka, oslici, pradleny, pastýře… A jelikož neměl nijak naspěch, založil jim 

rod: rodiče, prarodiče, praprarodiče. Stovky životů na vytvoření každého jednotlivého života; stovky lásek na 

dosažení toho správného výrazu obličeje, tónu hlasu a gesta rukou v Božím betlémě. 

Pomyslel na svou Matku – celou věčnost o ní snil. A protože se mu stýskalo po jejím pohlazení, začal na 

Mariiných předcích kreslit jakoby náčrty této květiny, která měla ve svůj čas vykvést. 

Stejně jako malíř, který se usilovně snaží o dokonalé tahy štětcem, namaloval Bůh tisíce úsměvů na tisících 

rtů. Na očích jiných si nacvičil přečistý pohled, který měla mít jeho Matka. A pak se jednoho dne narodila 

Panna Maria, jeho milovaná dcera, jeho neposkvrněná snoubenka, jeho mistrovské dílo. Postavil ji do betléma 

hned vedle jesliček s Ježíškem, který – protože byl jenom její – byl jejím živým obrazem. 

I viděl Bůh vše, co stvořil. A bylo to velmi dobré, ba co víc, bylo to úžasné. Líbilo se mu to tak moc, že se 

rozhodl narození svého Syna vysílat v přímém přenosu každý prosinec v dějinách a v každém srdci, ve kterém 

by bylo místo pro betlém. Tak vymyslel Vánoce. 

Vánoce, to není nějaké výročí, ani památka. Také to nejsou jen city. Je to den, kdy Bůh staví v duších betlém. 

Prosí nás jen o to, abychom mu uvolnili nějaký koutek a umyli si uši, abychom mohli naslouchat 

štědrovečerním andělským koledám… 

Se svolením zpracováno podle knížky Enrique Monasterio, Jak si Pán Bůh postavil betlém 

Pozn.  

http://www.ikarmel.cz/produkt/jak-si-pan-buh-postavil-betlem
http://www.ikarmel.cz/produkt/jak-si-pan-buh-postavil-betlem


Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství. Poetické dílko E. Monasteria vychází česky poprvé, zatímco ve 

Španělsku se dočkalo od roku 1995 již patnácti vydání. Žánrem připomíná Exupéryho Malého prince: tváří se 

jako kniha pro děti, ale osloví spíše dospělé čtenáře, vnímavé pro duchovní hodnoty v hávu krásné literatury 

 

 

Pastýřský list Vánoce 2018 

Drazí bratři a sestry, 

všem a každému zvlášť přeji a vyprošuji pravou vánoční radost z Boha, který nám dnes dává mimořádně 

zakusit svou blízkost, ukazuje svůj nesmírný zájem o nás, svou přízeň a lásku, která ho vede k přijetí lidství, 

aby nás mohl vykoupit. Přichází mezi nás jako bezmocné dítě. Při pohledu do Betléma se mi zdá, že dnes chce 

Bůh v našem vymírajícím národě probudit novou lásku k dětem, ba touhu po nich a zapálit novou ochotu 

rodin žít pro další generace. O Vánocích je středem naší pozornosti Dítě v jeslích, které až vyroste, založí 

Boží království a přinese naději všem, kdo ho přijmou jako Spasitele. Jeho království nebude z tohoto světa a 

spásu nabídne především lidským duším, ale účast na vykoupení zakusí i celé lidstvo a celý vesmír, který 

dosud úpí v důsledku hříchu. Jestli na Boží lásku odpovíme správně, se ukáže i v lidské rovině. Až dorostou 

děti s láskou počaté, nebudou všude chybět pracovníci, ale bude dost lékařů i kuchařů, vědců i řemeslníků. 

Jestli je dobře vychováme jako Ježíšovy přátele, bude mít budoucnost náš národ i církev. Pohled do jesliček 

napovídá, že k naplnění života nestačí kariéra, úspěch, blahobyt a pocit štěstí, ale i předávání života a služba 

lásky, která se nevyhýbá ani oběti. Děkuji všem, kteří dávají národu a církvi vychované děti a s vděčností 

myslím na předchozí generace, které i přes těžké překážky a mnohé oběti žily pro štěstí a výchovu dětí. Milé 

děti, zvláštní vánoční radost přeji především Vám, nejen z dárků a lásky Vašich rodičů, ale hlavně z Pána 

Ježíše, který Vám dnes nabízí mimořádné přátelství. Kéž přítomnost Boží lásky naplní srdce všech, uzdraví 

vzájemné vztahy a promění rodiny tak, aby v jejich středu měl své místo Boží Syn podobně jako uprostřed 

Svaté rodiny nazaretské. Pravou vánoční radost z narozeného Spasitele Vám přeje a ze srdce žehná  

arcibiskup Jan Graubner 

Betlémské světlo 

V letošním roce se chystá již třicátá cesta skautů s Betlémským světlem. K této příležitosti se neuskuteční 

předávání světla ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá tradice začala. Slavnostní ekumenická bohoslužba 

letos proběhne v sobotu 15. prosince 2018 v linecké katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie 

(Mariendom). 

Betlémské světlo budeme s pomocí skautských kurýrů rozvážet vlaky po České republice v neděli 16. 

prosince. Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní 

společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské 

světlo v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi národy.“ 

Více: https://www.betlemskesvetlo.cz/ 

 

Betlémské světlo do Velké Bystřice dorazí už v nedělní poledne 16. 12. 2018. 

Bude hořet v předsíni kostela ve Velké Bystřici, zde si ho můžete odpálit a odnést do svých domovů. 

V ostatních  našich kostelích a kaplích bude k dispozici až během týdne po III. neděli adventní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.betlemskesvetlo.cz/


KALENDÁŘ NA DRUHOU ČÁST PROSINCE 
Neděle, 16. prosince, 3. neděle adventní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel) 

14:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost svátosti 

smíření 

14:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

15:00 - Velká Bystřice/fara - biblická hodina 

16:00 - Velká Bystřice/ společenská místnost na faře - 

setkání u adventního věnce (otec František Foltýn) 

Pondělí, 17. prosince 

07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY - ranní adventní mše 

svatá 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše svatá 

(otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 18. prosince 

07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY - ranní adventní mše 

svatá 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - příprava našeho kostela 

na Vánoce  

Středa, 19. prosince 

07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY - ranní adventní mše 

svatá 

16:00 - Mrsklesy (kaple) - mše svatá 

18:00 - Svésedlice/kaple - koncert 

Čtvrtek, 20. prosince 

07:00 - Velká Bystřice - RORÁTY - ranní adventní mše 

svatá 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 21. prosince 

08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny pro 

veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše svatá 

18:15 - Velká Bystřice - mše svatá 

Sobota, 22. prosince 

08:00 - Hlubočky/kostel - příprava našeho kostela na 

Vánoce (čas se upřesní) 

08:30 - Velká Bystřice - RORÁTY - ranní adventní mše 

svatá 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní platností  

Neděle, 23. prosince, 4. neděle adventní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá (otec Milan 

Palkovič) 

09:30 - Hlubočky - mše svatá (otec Milan Palkovič) 

11:00 - Bukovany - mše svatá (otec Milan Palkovič) 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel) 

14:00 - Velká Bystřice/ kostel - předvánoční zpovídání 

(otec František Foltýn) 

16:00 - Velká Bystřice/fara - setkání u adventního 

věnce s otcem Milanem Palkovičem 

Pondělí, 24. prosince, Štědrý den 

14:00 - Bukovany/kostelík - mše svatá pro nejmenší 

16:00 - Bystrovany/kaple - mše svatá 

16:00 - Posluchov/kaple - mše svatá (otec Gorazd 

OPraem) 

22:00 - Velká Bystřice/kostel - Mše svatá z Vigilie 

Narození Páně ("PŮLNOČNÍ") 

Úterý, 25. prosince, Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, 1. 

svátek vánoční 

08:00 - Velká Bystřice/kostel - Mše svatá z liturgie 

Hodu Božího Vánočního 

09:00 - Velká Bystřice/ kostel - je otevřeno pro 

návštěvu našich jesliček 

09:30 - Hlubočky/kostel - Mše svatá z liturgie Hodu 

Božího Vánočního 

11:00 - Bukovany - mše svatá  

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel 

SDB) 

17:00 - Velká Bystřice - ŽIVÝ BETLÉM 

Středa, 26. prosince, Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka, 2. svátek vánoční 

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:00 - Velká Bystřice/ kostel - je otevřeno pro 

návštěvu našich jesliček 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Přáslavice - mše svatá 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše svatá 

(otec Bohumír Vitásek) 

Čtvrtek, 27. prosince, Svátek svatého Jana evangelistu 

08:45 - Celodenní výprava za betlémy olomouckých 

kostelů 

17:00 - Kocourovec - mše v kapličce a žehnání vína 

Pátek, 28. prosince, Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 

08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny pro 

veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše svatá 

18:15 - Velká Bystřice - mše svatá 

Sobota, 29. prosince 

10:00 - Hlubočky/kostel - křestní obřad 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní platností  

Neděle, 30. prosince, Svátek Svaté Rodiny Ježíše, 

Marie a Josefa 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá a obnova 

manželských slibů 

09:00 - Velká Bystřice/ kostel - je otevřeno pro 

návštěvu našich jesliček 

09:30 - Hlubočky - mše svatá a obnova manželských 

slibů 

11:00 - Bukovany - mše svatá a obnova manželských 

slibů 

11:00 - Bystrovany - mše svatá a obnova manželských 

slibů (otec Rudolf Smahel) 

14:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost svátosti 

smíření 

14:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

15:00 - Velká Bystřice/fara - biblická hodina 

Pondělí, 31. prosince 

09:00 - Velká Bystřice/ kostel - je otevřeno pro 

návštěvu našich jesliček 

16:00 - Velká Bystřice/kostel - Silvestrovský koncert 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - mše svatá na 

poděkování za uplynulý rok 

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

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


KALENDÁŘ NA LEDEN 
Úterý, 1. ledna 2019, Slavnost Matky Boží, Panny 

Marie 

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:00 - Velká Bystřice/ kostel - je otevřeno pro 

návštěvu našich jesliček 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec Rudolf) 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše svatá 

Středa, 2. ledna 2019, Památka sv. Basila Velikého a 

Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 

16:00 - Mrsklesy (kaple) - mše svatá 

Čtvrtek, 3. ledna 2019 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše svatá 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 4. ledna 2019 

08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny pro 

veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše svatá 

18:15 - Velká Bystřice - mše svatá 

Sobota, 5. ledna 2019, Tříkrálová sbírka  

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní platností  

Neděle, 6. ledna 2019, Slavnost Zjevení Páně 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:00 - Velká Bystřice/ kostel - je otevřeno pro 

návštěvu našich jesliček 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel) 

11:00 - Bystrovany - mše svatá  

14:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost svátosti 

smíření 

14:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

15:00 - Velká Bystřice/fara - biblická hodina 

16:00 - Velká Bystřice/fara - příprava na první svaté 

přijímání s rodiči  

Pondělí, 7. ledna 2019 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše svatá 

(otec Bohumír Vitásek) 

Čtvrtek, 10. ledna 2019 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 11. ledna 2019 

08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny pro 

veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše svatá (zástup) 

18:15 - Velká Bystřice - mše svatá (zástup) 

Sobota, 12. ledna 2019 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní platností 

(zástup) 

Neděle, 13. ledna 2019, Svátek Křtu Páně (závěr 

posvátné doby vánoční) 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel) 

14:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost svátosti 

smíření 

14:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

15:00 - Velká Bystřice/fara - biblická hodina 

Pondělí, 14. ledna 2019 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše svatá 

(otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 16. ledna 2019 

17:00 - Velká Bystřice/Husův sbor - ekumenická 

bohoslužba 

Čtvrtek, 17. ledna 2019, Památka sv. Antonína, opata 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše svatá 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 

Pátek, 18. ledna 2019 

08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny pro 

veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše svatá 

18:15 - Velká Bystřice - mše svatá 

Sobota, 19. ledna 2019 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní platností  

Neděle, 20. ledna 2019 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel) 

14:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost svátosti 

smíření 

14:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

15:00 - Velká Bystřice/fara - biblická hodina 

Pondělí, 21. ledna 2019, Památka sv. Anežky Římské, 

panny a mučednice 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše svatá 

(otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 23. ledna 2019 

17:00 - Velká Bystřice/ farní kostel - ekumenická 

bohoslužba 

Čtvrtek, 24. ledna 2019, Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa a učitele církve 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše svatá 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 25. ledna 2019, Svátek Obrácení sv. Pavla, 

apoštola 

08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny pro 

veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky - mše svatá 

18:15 - Velká Bystřice - mše svatá 

Sobota, 26. ledna 2019, Památka sv. Timoteje a Tita, 

biskupů 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní platností  

Neděle, 27. ledna 2019 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec Rudolf Smahel) 

14:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost svátosti 

smíření 

14:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

15:00 - Velká Bystřice/fara - biblická hodina 

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

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


 
 

 

POZVÁNKY 

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

Římskokatolická farnost Velká Bystřice si Vás dovoluje pozvat na: 
 

PŮLNOČNÍ MŠI SVATOU 
 

KDY:   24. 12. ve 22 hodin 

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

SLOUŽÍ:  P. Josef Opluštil 

ZPĚV:  chrámový sbor a všechen boží lid 

VARHANY:  Michaela Bohačíková 

DALŠÍ VÝZNAMNÍ ÚČASTNÍCI SLAVNOSTI:  Archandělé, cherubíni a měšťané velkobystřičtí 

Cestou na půlnoční nás bude z věže kostela provázet štědrovečerní troubení. 
***************************************************************************************** 

FARNOST A OREL VELKÁ BYSTŘICE 
                    ZVE VŠECHNY LIDI DOBRÉ VŮLE NA: 

 

       ŽIVÝ BETLÉM 
 

KDE:   PŘED FARNÍM KOSTELEM VE VELKÉ BYSTŘICI 

KDY:   25. PROSINCE 2018 V 17 HOD 

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

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

CELODENNÍ PUTOVÁNÍ  
PO JESLIČKÁCH MĚSTA OLOMOUCE 
Po mnohaleté přestávce se vracíme do našeho krajského města, abychom zde navštívili některé z kostelů 

v centru města a měli krátké rozjímání u jesliček. Program nebude náročný pro malé děti ani seniory.  

Akce se koná ve čtvrtek 27. 12. 2018. 

Do Olomouce bychom odjeli autobusem od velkobystřické radnice v 8.45, který má potom konečnou u 

hlavního vlakového nádraží v .9.00.  Prvním zastavením bude naše katedrála, kde si můžeme dát sraz 

s ostatními zhruba v 9.30.   Přesný program  se dozvíte v ohláškách nebo na našich webových stránkách. 

Těším se na společné putování.                  Otec Josef 

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

Římskokatolická farnost Velká Bystřice si Vás dovoluje pozvat na: 
 

TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ KONCERT 
 

 

KDY:   31. 12. v 16 hodin 

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

VYSTOUPÍ:  Chrámový sbor, Vokální soubor MÍSTY a Sólisté Anna a Ondřej Líňovi 

Naplníme svá srdce radostí a vděčností a připravíme je ke slavení děkovné mše svaté, která bude 

následovat po koncertě, tedy asi v 17 hodin. 

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

Hanácký mužský sbor Rovina za podpory Olomouckého kraje a města Velká Bystřice si Vás 

dovoluje pozvat na: 
 

TŘÍKRÁLOVOU KOLEDU  
dozvuky folklorních Vánoc 

 

 



KDY:   v neděli 6. ledna 2019 v 18.00 

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

VYSTOUPÍ:  Hanácký mužský sbor ROVINA a Dudácké duo z Olmicka TRYHUCI 

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

HLEDÁME OCHOTNÉ MALÉ A VELKÉ LIDIČKY NA TŘÍKRÁLOVOU 

SBÍRKU! 
 

POŽADUJEME: trochu času 5. nebo 6. ledna a ochotu pomoci.  

NABÍZÍME:  mrznoucí ruce i nohy, ale i hřejivý pocit dobrého skutku.  
 

PŘIHLASTE SE, PROSÍM, CO NEJDŘÍVE NA TEL. 737 311 844 PLESKOVÁ MARIE 

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

OREL VELKÁ BYSTŘICE srdečně zve příznivce a přátele, bratry a sestry na: 
 

16. ORELSKÝ & FARNÍ PLES 
 

KDY:    v sobotu 2.2.2019 od 19.00 

KDE:    v orlovně ve Velké Bystřici 

VSTUPNÉ: 120 Kč, studenti 80 Kč, místa si můžete zajistit během ledna u                                 

p. Zdeňka Lakomého, tel.: 602 760 821, e-mail: ples@orelvb.cz 

Večerem bude provázet DJ a moderátor Martin Vlk. Můžete se těšit na taneční vystoupení a fotokoutek. 

Samozřejmostí je bohaté občerstvení a tombola.  Pro prvních 50 příchozích bude přichystán drink na 

uvítanou. 

Další informace naleznete také na: www.orel-vb.cz/ples 
Vychází  16.12.2018, uzávěrka dalšího čísla  23.1. 2019. 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 
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