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ÚVODNÍK
Úvodník
Potkaly se dvě sousedky vdovy a ta jedna se ptá druhé: „Anko ty sa nechodíš na hřbitov modlit za toho svojého
manžela?“ „Né. Proč?“ „Jak proč, tys ho neměla ráda?“ „Ale ja, ale podívaj sa. Jestli je v pekle, tak už mu to
stejně nepomože. Jestli je v nebi, tak už to nepotřebuje. No a jestli je v očistci??? Éj, tak enom ať tam ještě pěkně
nějaků chvilku zostane!!!“
Tento vtípek má krásný teologický rozměr, ale bylo by špatné, kdyby nás nějaká teologická disputace odváděla
od modlitby za zemřelé. Modlitba za zemřelé má oporu v bibli i tradici církve. Modlitba je důležitá k tomu,
abychom vnášeli do našeho života naději a důvěru v to, že nebeský Otec po nás touží a Ježíš nám v domě svého
Otce připravuje místo. Modlitba a zapálené svíce na hrobech dělají ze hřbitova, místa velkého smutku, místo
velké naděje.
Jako malý kluk jsem neměl rád měsíc listopad. Sluníčka ubývalo, úkolů ve škole přibývalo, Vánoce daleko…
Co mě ale vždycky ohromilo, byl kostel v mém rodišti, obklopený hřbitovem kolem dokola a nasvětlený ve
večerní temnotě světlem svící. Ta zář obklopovala celý kostel i hřbitov a vypínala se k nebi. A já jsem mohl
vstoupit do té záře a přijít ke hrobu svojí babičky, strýčka, tety; dívat se na jejich tváře vystupující z oválných
fotografií a tajemně se s nimi spojit. Babičku už jsem nepoznal, zemřela několik měsíců před mým narozením.
Na tetu jsem si vzpomínal jen velmi mlhavě, ale strýček mně byl hodně blízký. Uměl to s dětmi a já už jsem
nikoho takového v životě nepotkal. Dokázal vstoupit do mého dětského světa a projasnit ho zájmem o moji
dětskou duši. Byl jsem na jeho pohřbu a vyprovázel jsem ho z jeho domu v průvodu do kostela a pak na hřbitov.
Držel jsem se za ruku svých starších sourozenců a přemýšlel o tom, co se vlastně stalo. Legraci si asi nedělá, to
by se všichni okolo netvářili tak strašně vážně a nebylo by jich tolik. Dozvěděl jsem se, že odešel k Pánu Bohu,
kde mu bude dobře, ale musím se za něj pomodlit.
Dnes se stále více setkávám s tím, že se lidé vyhýbají tématu smrti a pohřbu, protože to je velmi depresivní.
Nemoc, bolest a konec života je něco, co vytěsňujeme ze svého života, ale důsledkem je téměř depresivní
epidemie společnosti. Ježíš nás vybízí, abychom nesli svůj kříž – překonávali překážky života, protože jen tak
může do našeho nitra vstoupit radost. Největší radostí pak bude, když se s Ním setkáme, až projdeme branou
smrti a vstoupíme do radosti Božího království. Tak máme chápat místa posledního odpočinku. Křížek a datum u
našeho jména nebude znamením smutku, ale označením našeho zrození pro nebe. A pokud si poctivě přiznáme,
že nejsme svatí, zemřeme–li v přátelství s Bohem, tak nás očistec s velkou pravděpodobností nemine. Pak
budeme s touhou očekávat, kdo se u našeho hrobu pomodlí a pomůže nám otevřít brány ráje. Jednou mu to pak
třeba budeme moci oplatit, až vstoupíme do místa věčné radosti.
P. Milan Palkovič
MIMO JINÉ
Benefiční výroba a prodej adventních věnců
Již od roku 2011 se zapojujeme do výroby a prodeje adventních věnců. V letošním roce tomu bude také tak,
sejdeme se již po páté před první nedělí adventní, abychom přispěli společně na dobrou věc. V letošním roce
bude výtěžek ze sbírky použit přímo pro přímou pomoc ve Velké Bystřici.
Výroba věnců bude probíhat ve čtvrtek 26. 11. 2015 od 9:00 hod v DPS sv. Anny, kdo z vás se bude chtít
připojit bude vítán. Informace o výtěžku bude zveřejněn v následujícím čísle.
Kamila Šišková

Prodej svatomartinských rohlíčků
V rámci Svatomartinského odpoledne na Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici (14.11.2015 od 14:30 do 19:00
hodin) se uskuteční charitativní prodej svatomartinských rohlíčků, které napečou obyvatelé DPS sv. Anny
společně se zaměstnanci. Velice rádi vás přivítáme u našeho stánku.
Kamila Šimková
Benefiční výroba adventních věnců
Vážení a milí,
obracím se na Vás s výzvou k zapojení Vaší farnosti do letošní Benefiční výroby a prodeje adventních věnců.
Tento rok se ve Vaší farnosti můžete rozhodnout, zda výtěžek věnujete misijnímu sirotčinci Verbist Care Center
v mongolském Ulánbátaru nebo bude výtěžek použit Charitou Olomouc ve spolupráci s Vašimi farnostmi na
přímou pomoc. 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. Sociální pracovníci odhalí potřeby příjemců, které z Vašich darů mohou
naplnit (například nákupem základních potravin a hygienických potřeb, dětských plen, školních pomůcek nebo
jiným způsobem podle konkrétní situace). S Vaší farností můžete sami navrhnout účel Vaší podpory.
Během netradiční akce spojí své síly dobrovolníci, zaměstnanci i uživatelé služeb (lidé s duševním onemocněním
a lidé bez domova) Charity Olomouc, dále i některé farnosti a školy (např. Církevní gymnázium Německého
řádu Olomouc) k nezištné podpoře druhých. Vyrobí desítky adventních věnců a během první neděle adventní je
prodávají zájemcům. V roce 2014 se podařilo vyrobit 337 adventních věnců. Prodalo se 321 věnců a 307 svíček
ze včelího vosku. Zbylá část věnců byla použita v našich sociálních službách. Výtěžek akce (po odečtení
nákladů) byl 57.080 Kč. Celý výtěžek byl odeslán do sirotčince Verbist Care Center.
Mgr. Terezie Táborská, Vedoucí střediska SFD, asistentka PR, +420 739 344 037, Charita Olomouc
Tee-Pee – program pro mládež v Rajnochovicích
Po pozitivní zkušenosti z loňského školního roku otevíráme na Přístavu v Rajnochovicích další ročník programu
pro mládež ve věku 13 až 15 let pod názvem Tee-Pee. Tato akce je konkrétní odpovědí na požadavky pastorační
péče právě o tuto věkovou skupinu a zároveň je určena pro ty, kdo mají zájem o Kurz Animátor a ještě na to
nemají požadovaný věk. Cílem je zakořenění v Kristu na základě biblických katechezí, objevování života
modlitby a svátostí, diskuzí a prožitého společenství včetně her a zábavy. Program obsahuje 4 víkendy a první
proběhne ve dnech 11.–13. prosince 2015. Prosíme, nabídněte tuto možnost mládeži ve vašich farnostech. Více
informací a kontakty naleznete na webových stránkách mladez.ado.cz.
Svatý rok milosrdenství
Na 3. neděli adventní poprvé otevřeme Svatou bránu v katedrále; na Svatém Hostýně v noci z 31. 12. na 1. ledna;
na Velehradě 24. ledna při pouti k P. Marii, Matce jednoty křesťanů. Znamením Svatého roku je pouť, kterou
každý vykoná podle svých sil, protože pouť je podnětem k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se necháme
obejmout Božím milosrdenstvím a zavážeme se být milosrdní k druhým jako je Otec k nám. Zvláštní akcent
bude na dobu postní. Zakončení Roku bude na Krista Krále (20. 11. 2016). Hlavní náplní Roku milosrdenství je
víra, i to, že má navracet církev k jejímu prvořadému poslání, totiž ve všech aspektech svého pastoračního života
být znamením a svědectvím milosrdenství. Papež František napsal: Kéž je v tomto Svatém roce církev ozvěnou
Božího slova, které zní mocně a přesvědčivě jako slovo a úkon odpuštění, opory, pomoci a lásky. Ať neúnavně
nabízí milosrdenství a je vždy trpělivá v poskytování útěchy a odpuštění.
Proto kromě jiného vyhlašujeme zvláštní příležitost k přijetí svátostí a doplnění výuky u těch, kteří nevyužili
dřívějších možností nebo byli někde odmítnuti (jako „amnestie“ v roce křtu). Prosím, abyste ve všech farnostech
dali tuto nabídku a zvláště v děkanských kostelích vyhlásili společné přípravy pro zájemce bez ohledu na to, do
které farnosti žadatelé patří. Zároveň myslete na jejich začlenění do církevního společenství. Pro Svatý rok udělil
papež všem kněžím mimořádnou fakultu rozhřešovat biskupské rezerváty. Od Popeleční středy pak budou mít
někteří kněží jako mimořádní vyslanci milosrdenství pověření rozhřešit i papežské rezerváty. Nad těmito
otázkami se zamyslíme na Velehradě při každoročním setkání kněží. V pátek 11. 3. 2016 uspořádejte ve všech
kostelích adorace do pozdních večerních hodin a při nich nabídněte příležitost ke svaté zpovědi zvláště těm, kteří
chodí málo. V sobotu 28. 5. 2016 ve spolupráci s radiem Proglas buďte spolupořadateli Národní pouti Svatého
roku do Krakova – £ageiwniků. Omezte letos jiné poutní zájezdy a připojte se ke společnému dílu. Papež
František nás vyzývá ke skutkům tělesného i duchovního milosrdenství. Využijme služby Charity a zapojme se
do budování sítě dobrovolníků jako služebníků milosrdenství.

arcibiskup Jan
KALENDÁŘ LISTOPAD
Neděle, 1. listopadu, Slavnost Všech
svatých
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)
14:00 - Hlubočky/hřbitov vzpomínková pobožnost u hlavního
kříže
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 2. listopadu, Památka všech
věrných zesnulých
15:00 - Velká Bystřice/ D.P.S. svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
17:00 - Hlubočky - mše za zesnulé
18:30 - Velká Bystřice - mše za
zesnulé s průvodem na hřbitov
Úterý, 3. listopadu
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní
mše
Středa, 4. listopadu
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 5. listopadu
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 6. listopadu
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
16:00 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše a pobožnost k
Nejsvětějšímu Srdci Páně spojený se
zásvětnou modlitbou
17:00 - Velká Bystřice - svátost
smíření (otec Josef Novotný)
18:00 - Velká Bystřice - mše a
pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně
spojený se zásvětnou modlitbou (otec
Josef Novotný)
Sobota, 7. listopadu
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 8. 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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)

17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 9. listopadu, Svátek
Posvěcení lateránské baziliky
15:00 - Velká Bystřice/ D.P.S. svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 10. listopadu
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní
mše
Středa, 11. listopadu
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 12. listopadu
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 13. listopadu, Svátek sv.
Anežky České
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše (zástup)
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
(zástup)
Sobota, 14. listopadu
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 15. Listopadu, XXXIII.
neděle v mezidobí
Sbírka na Charitu
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/orlovna vernisáž 12. ročníku výstavy obrazů a
fotografií
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 16. listopadu
15:00 - Velká Bystřice/ D.P.S. svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 17. listopadu
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní
mše
Středa, 18. listopadu
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 19. listopadu
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 20. listopadu
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 21. listopadu
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle, 22. 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)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
Pondělí, 23. listopadu
15:00 - Velká Bystřice/ D.P.S. svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 24. listopadu
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní
mše
Středa, 25. listopadu
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 26. listopadu
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 27. listopadu
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 28. listopadu
16:00 - Velká Bystřice/kostel - mše na
poděkování za uplynulý liturgický rok
17:00 - Velká Bystřice/orlovna - farní
zabíjačka
17:00 - Velká Bystřice/Galerie Z Vernisáž
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)
19:00 - Velká Bystřice/orlovna církevní "silvestr" s Dolankou
Neděle, 29. listopadu, I. 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)
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!
POZVÁNKY
******************************************************************************************
OREL VELKÁ BYSTŘICE

VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO
zve malé i velké reprízu pohádky

O ČAROVNÉ LASKONCE
KDY:
KDE:

v neděli 8. listopadu v 16 hod.
v orlovně ve Velké Bystřici
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!

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

Orel Velká Bystřice vás zve na:

12. VÝSTAVU OBRAZŮ a FOTOGRAFIÍ
KDE:
KDY:
VYSTAVUJÍ:
ZAHÁJENÍ:

v orlovně ve Velké Bystřici
denně 15.-22.11.2015, Po,St,Čt,Pá, So: 15.00–18.00 hod., Út 17.11., Ne: 9.00-17.00 hod.
P.Juráň, I.Foretová, M.Vojáček, P.Vojáček, K.Beranová, R.Janka, L.Peřinová, A.Krejzar,
P.Dragounová, D.Elsnerová, D.Jurková, J.Kroupa, M.Coufal, M.Lakomý, R.Dolinek
Při zahájení výstavy 15.11.2015 v 16.00 hod. vystoupí krátkým koncertem folklórní soubor
„Krušpánek“
Srdečně zveme na toto „setkání umění“!

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

Otec Josef vás zve na jedinečné setkání na konci církevního roku aneb:

CÍRKEVNÍ SILVESTR
KDY A KDE:
PROGRAM:

POŘÁDÁ:

v sobotu 28.11.2015 ve farním kostele a v orlovně
16.00 - mše svatá ve farním kostele na poděkování za přijatá dobrodiní
od 17.00 hod. Bude v orlovně farní zabijačka aneb večer pro všechny, kdo chtějí radostně
prožít závěr liturgického roku…Můžete také ochutnat dobroty z jehněčího.,
od 19:00 hod. K POSLECHU A TANCI hraje DOLANKA
Římskokatolická farnost ve Velké Bystřici.
Vstupné dobrovolné… Pohoštění zajištěno - každý něco donese nebo přispěje

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

Římskokatolická farnost Hlubočky pořádá a srdečně zve na:

ADVENTNÍ KONCERT (nejen) BAROKNÍ HUDBY
V PODÁNÍ:
KDY:
KDE:
PROGRAM:

souboru MUSICA ORGANUM
v neděli 29.11.2015 v 16. hodin
v kostele Božského Srdce Páně v Hlubočkách
skladby J.S. Bacha, G.F. Händela, sv. Hildegardy a další

Vychází 1. 11. 2015, uzávěrka dalšího čísla 24.11. 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

