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ÚVODNÍK
Milí čtenáři a čtenářky Děníčku.
Zdravím vás všechny na vrcholu kalendářního roku uprostřed horečné přípravy na Vánoce a přelom
kalendářního roku. Dovolte mi začít malou vsuvkou. Můj kamarád Zdeněk Polách mi už během letošního léta
poslal velice působivou fotku z opravy věže velkobystřické radnice. Vzpomněl jsem si na tento unikátní
snímek, když jsem hledal vhodný symbol pro umocnění svého vánočního poselství.
„Pozor, na střeše se pracuje!“
Tak by se mohl jmenovat jednak tento jedinečný
obrázek, jednak tímto upozorněním lze metaforicky
vystihnout vyhrocené okolnosti letošní oslavy Božího
Narození. Celé lidstvo se nachází, podobně jako ti
řemeslníci, na pomyslné „střeše evoluce.“
Na
jedné straně zakouší opojnou radost z velkoleposti
rozvoje naší civilizace. Na straně druhé přichází
„závrať z výšky.“
Totiž nejvýraznější kulisou našeho letošního
„světového živého Betléma“ jsou zdi školních tříd
v pakistánském Pešaváru rozryté kulkami teroristů symbolicky vzkaz, kterým nám dávají najevo tito
zakuklení střelci: „Nikdy a nikde už nebudete mít
pokoj!“
Prostřednictvím celosvětového televizního
zpravodajství chtějí vzít lidem to nejcennější,
co s sebou na začátku našeho letopočtu přineslo svým narozením malé bezbranné betlémské dítě…
Proto bych chtěl vám všem vyprosit, abychom s pomocí Boží přemáhali strach. Rovněž, abychom se nedali
odradit od hledání pravdy a projevování lásky.
Požehnané Vánoce a nadějeplný Nový rok 2015 všem lidem dobré vůle vinšuje
otec Josef
CO SE DĚLO
Adventní koncert
O druhé adventní neděli proběhl v našem farním kostele koncert cimbálové muziky Bukovinka, dívčího
pěveckého sboru Jadrničky z Bystřice pod Hostýnem a mužského pěveckého sboru Rovina.
Před zaplněnými lavicemi zazněly instrumentální skladby, adventní písně i lidové písně z oblasti Záhoří, což je
kraj pod Svatým Hostýnem, na pomezí Hané a Valašska. Na závěr pronesl otec Josef Opluštil krátké zamyšlení

nad významem přístupu člověka ke svému okolí a udělil všem účastníkům koncertu požehnání. Tradiční
koncert navodil předvánoční atmosféru a jistě přispěl i k vnitřnímu zklidnění, které k adventu patří.
Václav Lakomý
MIMO JINÉ
Nová farní rada.
Pastorační rada farnosti je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora nebo moderátora společné
duchovní správy podle kánonu 517 § 1 Kodexu kanonického práva. Z tohoto důvodu spolupracuje s duchovním
správcem při vytváření farní obce, aby byla živým společenstvím věřících jak je to uvedeno ve Skutcích
apoštolů ,,Obce věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk.4,32). Funkční období je čtyřleté a předsedou je
duchovní správce farnosti, u nás farář.
Tolik ze Stanov pastoračních rad farnosti olomoucké arcidiecéze, jak je zveřejnila v roce 1997. A protože nic
netrvá věčně, i toto ,,funkční období „ se nachýlilo ke svému konci. A proto je zapotřebí ustanovit radu novou.
Otec Josef již mluvil z těmi farníky, kteří mají zájem v této práci pokračovat a zároveň vás před nedávnem
vyzval, abyste navrhli další možné kandidáty. Sešla se celá řádka jmen, na něž se v nejbližší době otec Josef
obrátí. Věřím, že se podaří získat další spolupracovníky, kteří svým úsilím a životními zkušenosti obohatí
činnost celé farnosti, ať již po stránce pastorační, tak po stránce hospodářské. Ať jim k tomu pomáhá Pán Bůh.
Zdeněk Lakomý
KALENDÁŘ VÁNOCE A LEDEN
Neděle, 21. prosince, IV. 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)
16:30 - Bystrovany/prostrantví před kaplí
- živý betlém
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření Otec František Foltýn
17:00 - Bystrovany/kaple - koncert
duchovní hudby
Pondělí, 22. prosince
07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
adventní mše ("roráty")
15:00 - Velká Bystřice DPS - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 23. prosince
07:30 - Velká Bystřice/kaple ranní
adventní mše ("roráty")
10:00 – 12:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
16:00 - Svésedlice
Středa, 24. prosince, Štědrý den
14:00 - Bukovany - otvírání jesliček s
nejmenšími a zpíváme všichni koledy
16:00 - Bystrovany - večerní mše z
liturgie Slavnosti Narození Páně
21:00 - Velká Bystřice svátost smíření
22:00 - Velká Bystřice - noční mše z
Vigilie Narození Páně
Čtvrtek, 25. prosince, Slavnost
Narození Páně
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše

11:00 - Bystrovany - mše
17:00 - Velká Bystřice/prostrantví před
kostelem - živý betlém
18:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě

Pátek, 26. prosince, Svátek sv. Štěpána
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Přáslavice- mše
Sobota, 27. prosince, Svátek sv. Jana
evangelisty
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností a žehnání vína
Neděle, 28. prosince, Svátek Svaté
Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 29. prosince, Pátý den v oktávu
Narození Páně
05:30 - Vánoční cesta po jesličkách
pražských kostelů
15:00 - Velká Bystřice DPS - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 30. prosince, Šestý den v oktávu
Narození Páně
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Kocourovec/kaple - mše
17:00 - Svésedlice

Středa, 31. prosince, Sedmý den v oktávu
Narození Páně/ svatý Silvestr
16:00 - Velká Bystřice - Silvestrovský
koncert
17:00 - Velká Bystřice mše
23:00 - Velká Bystřice/kostel - adorace
před koncem roku a svátostné požehnání
Čtvrtek, 1. ledna, Slavnost Matky Boží,
P.M. / Světový den modliteb za mír
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
Pátek, 2. ledna - první svátek měsíce PRVNÍ PÁTEK MĚSÍCE/ Památka sv.
Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice mše
Sobota, 3. ledna, sobota po oktávu
Narození Páně
09:00 - Velká Bystřice/orlovna - vánoční
turnaj ve stolním tenise
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 4. ledna, II. neděle po Narození
Páně
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
(otec Milan)
08:00 - Velká Bystřice - mše (otec Milan
Palkovič)
09:30 - Hlubočky - mše (otec Milan
Palkovič)

11:00 - Bukovany - mše (otec Milan
Palkovič)
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření (otec Milan Palkovič)
18:00 - Velká Bystřice/kostel - koncert
(Česká mše vánoční od J.J. Ryby)
Pondělí, 5. ledna, Pondělí po oktávu
Narození Páně
15:00 - Velká Bystřice DPS - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 6. ledna, Slavnost Zjevení Páně
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Čtvrtek, 8. ledna
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 9. ledna
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice mše
19:00 - Velká Bystřice/fara - setkání
novomanželů
Sobota, 10. Ledna
13:00 - Velké Losiny/farní kostel - mše a
oslava životního jubilea P. Milana
Palkoviče
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle, 11. Ledna, Svátek křtu Páně
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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 12. ledna
15:00 - Velká Bystřice DPS - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 13. ledna
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 14. ledna
09:00 - Schůze děkanátu /dominikánský
klášter Olomouc
Čtvrtek, 15. ledna
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných

16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 16. ledna
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice mše
Sobota, 17. ledna
08:00 - Velká Bystřice/ fara ministrantská schůzka
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 18. ledna, II. neděle v mezidobí/
začíná týden modliteb za jednotu
křesťanů
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 - Velká Bystřice/fara - příprava na
první svaté přijímání s rodiči (otec
Antonín Krasucki OP)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 19. ledna
15:00 - Velká Bystřice DPS - mše (otec
Bohumír Vitásek)
Úterý, 20. ledna
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Čtvrtek, 22. ledna
10:30 – 13.00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 23. ledna
10:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny 10:00 - 13:00
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice mše
Sobota, 24. ledna
08:00 - Velká Bystřice/ fara ministrantská schůzka
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 25. ledna, III. neděle v
mezidobí/ Svátek Obrácení svatého

Pavla/votivní mše za zajednotu
křesťanů
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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření (otec František Foltýn)
Pondělí, 26. ledna. Památka sv. Timoteje a
Tita / ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
HLUBOČKY
15:00 - Hlubočky/ farní kostel - Výstav
nejsv. svátosti
15:00 - Velká Bystřice DPS - mše (otec
Bohumír Vitásek)
16:30 - Hlubočky/farní kostel - svátostné
požehnání
Úterý, 27. ledna
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Čtvrtek, 29. ledna
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 30. ledna
10:00 - 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice mše (otec Josef
Novotný)
19:00 - Velká Bystřice/fara - setkání
novomanželů (otec Josef Novotný)
Sobota, 31. ledna
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 1. února , IV. 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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz!
DALŠÍ OZNAMY
Tříkrálová sbírka 2015
O víkendu 10. a 11.1.2015 opět vyjdou do ulic skupinky koledníků sbírat malé dary, díky jimiž se mohou dít
velké věci. A tak až přijde i k vám skupinka tříkrálových koledníků, neodmítejte je, prosím. "Nežebrají", ale
dávají Vám příležitost podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují!
Sbírka je chráněna proti zneužití - koledníci musí mít průkaz a pokladničky jsou zapečetěny!
Veliký dík dárcům i těm, kteří jsou ochotni se sbírkou pomoci!
VÝZVA

*****************************************************************************************
HLEDÁME OCHOTNÉ MALÉ A VELKÉ LIDIČKY NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU!
POŽADUJEME:
NABÍZÍME:

trochu času 10. nebo 11. ledna a ochotu pomoci.
mrznoucí ruce i nohy, ale i hřejivý pocit dobrého skutku.

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

Zavzpomínáme na staré časy, kdy jsme ještě uměli zpívat…

PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
KDY:
24. 12. 2014 ve 22 hodin
KDE:
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
MŠI SV. SLOUŽÍ: P. Josef Opluštil
VARHANY:
Sr. Rafaela Kastlová
ZPĚV:
chrámový sbor a všechen Boží lid
Další významní účastníci slavnosti:
Archandělé, cherubíni, obyvatelé Velké Bystřice a okolí
Žesťový kvartet pod vedením Radima Černína
Budeme slavit Boží narození. Nejen plnými vánočními tabulemi, dárky a skvostnou výzdobou, ale také
radostným zpěvem a především svou přítomností. ON je stále s námi. Odložme starosti, otevřeme svá srdce a
buďme také my s NÍM.

Cestou na půlnoční nás bude z věže kostela provázet štědrovečerní troubení.
Při PŮLNOČNÍ MŠI SVATÉ zazní krásné vánoční zpěvy P. Josefa Olejníka, které nám opět po létech
připomenou svou skromností a čistou radostí atmosféru vánoc z časů, kdy byl život sice těžší, ale prostší a
svým způsobem bezstarostnější. Atmosféru Vánoc, kdy jsme se na ně ještě upřímně těšili, protože stejně nebylo
za co utrácet, protože naše domácnosti nebyly zavaleny zbytečnostmi a tak i úklid byl snadnější, protože nebylo
kam jít a tak jsme si o svátcích opravdu odpočinuli, protože k pohoštění přátel stačilo napečené cukroví.
Odložme zase jednou všechny své starosti…, dovolme Pánu, aby z nás sejmul všechno, co nás tíží a pojďme se
radovat z narození malého Ježíška.
*****************************************************************************************

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

ŽIVÝ BETLÉM
KDE: PŘED FARNÍM KOSTELEM VE VELKÉ BYSTŘICI
KDY: 25. PROSINCE 2014 V 17HOD.
***********************************************************************
******************
Římskokatolická farnost Velká Bystřice a spolek FOLKLORUM srdečně zvou na:

VÁNOČNÍ KONCERT
KDE:
KDY:
ZAZNÍ:
V PODÁNÍ:

kostel Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
na svátek sv. Silvestra 31. 12. 2014 v 16 hodin
Zazní lidové vánoční písně, koledy a sborové zpěvy, pastorely a skladby starých autorů
Hanácký mužský sbor ROVINA
cimbálová muzika STRUNKY

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

Srdečně Vás zveme na koncert:

ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ Jakuba Jana Ryby
KDE:
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
KDY:
neděle 4. 1. 2015 v 18 hodin
V PODÁNÍ: Velkobystřického chrámového sboru a orchestru sestaveného z nejlepších amatérských
hráčů a členů Moravské filharmonie Olomouc. Za varhanami se představí vynikající
americký dirigent, skladatel a pianista Robert Izrael.
SÓLISTÉ: soprán Markéta Izrael-Večeřová, alt Jana Synková, tenor Petr Nakládal, bas Jaromír
Sláma, Jan Juráň.
Vychází 21. 12. 2014, uzávěrka dalšího čísla 27. 1. 2015. 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

