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ÚVODNÍK
Část Pastýřského listu pro první neděli postní 2015 
Drazí bratři a sestry, 
postní doba má pro nás být dobou intenzivního učení a procvičování Kristova myšlení a jeho kultury. Nebojme
se lišit se od světa a od jeho kultury spějící k zániku, jako to udělal Noe se svou rodinou, když se zachránili
uposlechnutím Božího příkazu vstoupit do archy, kterou si měli postavit. Boží království se přiblížilo, my jsme
do něj byli přijati už křtem, ale musíme do něho vstupovat denně svým rozhodováním myslet a jednat jako Boží
děti. 
Připomeňme si, co papež František neúnavně opakuje, že kritiky, klepy, závisti, žárlivosti, rivalita jsou postoje,
které  nemají  právo obývat  naše domy.  To může být důležité  téma pro naše postní  snažení.  Pro mnohé je
největším pokušitelem k hříchu internet, který však může být skvělým služebníkem, když se umí dobře užívat,
když nezačne člověka ovládat, když mu nekrade příliš mnoho času. K těžkému hříchu mohou vést nemravnosti,
i když jsou jen na obrazovce. Hltání špatných zpráv z jakýchkoliv zdrojů a jejich předávání dál může být nejen
projevem hříšné zvědavosti, ale i službou nepříteli Božího království, které se buduje hlásáním radostné zvěsti
evangelia.  Radost  z  násilí  či  hrubá  zábava,  kdy  těší  ošklivost  a  baví  zloba,  neodpovídají  kultuře  Božího
království. Takovými věcmi je správné pohrdat a říkat si: „K vyšším věcem jsem se narodil.“ 
Postní doba je nejen vhodným časem pro uvědomění si hříšných pout, zlozvyků a chyb, které je třeba odevzdat
Božímu milosrdenství ve zpovědi, ale je to i příležitost k procvičování pevné vůle potřebné k vítězství nad
pokušeními a k růstu v dobrém, k budování ctnosti. 
Katechismus  říká,  že  ctnost  je  trvalá  a  pevná  dispozice  konat  dobro  (KKC  1733). Získat  trvalou  a  pevnou
dispozici není snadné a vyžaduje to soustavnou výchovu i sebevýchovu. Ctnost nestačí propagovat, je třeba ji
nacvičit. Nejlepší a nejpůsobivější reklamou ctnosti je sám člověk žijící tuto ctnost přitažlivě. K vybudování
ctnosti  je  důležitá  motivace,  ale  ekonomická  nestačí.  Je  nutné  si  ctnost  oblíbit  a  probudit  v  sobě  touhu
dosáhnout jí. 
Zkušení duchovní vůdcové radívali: Když tě trápí slabost, posiluj vůli. Když tě ohrožuje pokušení, utíkej před
ním. Když tě spoutává hříšný zlozvyk, bojuj za svou svobodu. Až se zlozvyku zbavíš, procvičuj ctnost, která je
jeho opakem. 

Bratři a sestry, 
vezměme letošní postní dobu jako duchovní cvičení. Kdo cvičíte nějaký sport nebo hudbu, víte, že za jednou se
nedá nic naučit a o tréninku jen mluvit, to nepomůže, ale vytrvalým cvikem se dá dojít ke skvělým výsledkům.
Přeji Vám hodně vytrvalosti v duchovním procvičování, které nemusíte dělat jen sami. Společné snažení třeba v
rodině či s přáteli může hodně povzbudit. 
Svatý Pavel nám radí: „Musíte vytrvat ve víře, opřeni o pevné základy a nesmíte se nechat odvrátit od naděje,
kterou vám přineslo evangelium.“ (Kol 1,23a)

A nezapomeňme, Boží království je blízko! Naději každému z Vás vyprošuje Váš 
arcibiskup Jan



KALENDÁŘ  ÚNOR
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
Pondělí, 2. února     / Svátek Uvedení Páně
do chrámu "Hromnice"
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté 
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
17:30 - Velká Bystřice - adorace s 
dětmi, které se připravují k prvnímu 
svatému přijímání
18:00 - Velká Bystřice - rytmická mše a
představení dětí, které se připravují k 
prvnímu svatému přijímání
Úterý, 3. února
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní 
mše
Středa, 4. února
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 5. února
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 6. února
10:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 
hodiny 10:00 - 12:00
13:00 - Velká Bystřice Requiem (+ 
Anna Hlaváčková)
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 7. února
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností 
19:00 - Velká Bystřice/orlovna - orelský
a farní ples
Neděle, 8. února, V. neděle v 
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše a 
pomazání nemocných
09:30 - Hlubočky - mše 
11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf)
11:00 - Bystrovany - mše a pomazání 
nemocných (otec Josef)
14:00 - otec Josef odjede na krátkou 
návštěvu do zahraničí
Pondělí, 9. února
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté 
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)

Středa, 11. února
09:00 - Velká Bystřice/fara - Schůze 
kněží olomouckého děkanátu
09:00 - Velká Bystřice/kaple růžencová 
pobožnost
17:00 - Velká Bystřice svátost smíření
18:00 - Velká Bystřice - mše na 
poděkování
Čtvrtek, 12. února
10:30 -13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše 
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 13. února
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 
úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 14. února
10:00 - Velká Bystřice - křestní obřad
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností a pomazání nemocných
Neděle, 15. února, IV. neděle v 
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše a pomazání 
nemocných
11:00 - Bukovany - mše a pomazání 
nemocných
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, 16. února
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté 
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 17. února
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní 
mše
Středa, 18. února,     Popeleční středa 
10:00 - Velká Bystřice DPS u sv. Anny 
- mše
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice - mše
Čtvrtek, 19. února
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
19:00 - Velká Bystřice/fara - setkání 
ekonomické rady farnosti Hlubočky
Pátek, 20. února
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 
úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše

Sobota, 21. února
10:00 - Olomouc/katedrála - 
pontifikální mše a přijetí mezi čekatele 
křtu
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností 
Neděle, 22. února,      I. neděle postní
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 - Velká Bystřice/kostel - 
pobožnost křížové cesty (otec Josef a 
prvokomunikanti)
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. února
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté 
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 24. února
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní 
mše
Středa, 25. února
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
19:00 - Velká Bystřice/fara - setkání 
ekonomické rady farnosti Velká 
Bystřice
Čtvrtek, 26. února
10:30 – 13:00 -  návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 27. února
10:00 – 13:00 -  Velká Bystřice/fara - 
úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření 
(zástup)
17:00 - Hlubočky - mše (zástup)
18:00 - Velká Bystřice/kaple - 
mše(zástup)
Sobota, 28. února
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností (zástup)
Neděle, 1. března, II. neděle postní
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
(zástup)
08:00 - Velká Bystřice - mše (zástup)
09:30 - Hlubočky - mše (zástup)
11:00 - Bukovany - mše (zástup)
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
16:30 - Velká Bystřice/kostel - 
pobožnost křížové cesty (otec Josef + 
rodiče prvokomunikantů) 
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!
CO SE DĚLO
Missa pastoralis bohemica 
Snad každý se těší na Vánoce. Přípravy, pečení cukroví, shánění dárků pro nejbližší. My křesťané, prožíváme
tuto dobu ještě  krásněji o  to  těšení  na narození  Ježíška.  Myslím si, že  ono těšení  a  následně obdarovávání
blízkých a známých je pro mě největší dar! Také náš velkobystřický chrámový sbor daruje  tradičně na Vánoce 
věřícím i nevěřícím spoluobčanům hudební zážitek. Tyto Vánoce to byla Missa pastoralis bohemica - Česká
mše vánoční /1796/.
Již koncem listopadu se náš sbor začal scházet při zkouškách nejznámější mše Jakuba Jana Ryby /1765-1815/.
Kromě stávajících členů přibyli i sváteční zpěváci, kteří  s námi zpívají jen o Vánocích. První zkouška proběhla
pod  vedením  naší  sbormistryně Ivanky  Juráňové.  Od  prosince  jsme  nacvičovali  již  pod vedením Radima
Černína, dirigenta příležitostného orchestru. Pan Černín je zkušený hudebník, který musí zvládnout sbor, sólisty
a také svůj orchestr. Pod jeho taktovkou se musely všechny tóny učesat, uhladit a sladit… Svými zkušenostmi
a přátelskými laskavými radami skladbu přivedl k dokonalosti a před Vánoci se vyloupla ve skutečný hudební
klenot. Tato Rybova mše je tak kouzelná, že my zpěváci ve sboru jsme si ji užívali již při zkouškách. Jen pár
ukázek:

Aleluja, aleluja, chvalme Boha velkého, ctěme Boha mocného.
Pojďme tam, pojďme tam Dítě vítati, písněmi, hudbami vychvalovati.

Copak máme do Betléma vzít?
Ó Děťátko milostivé, budiž nám vždy dobrotivé!

Nebe hlásej Svatý, oblohou zněj Svatý, Svatý, svatý země pěj, chválu Bohu v síle dej!
Tebe nyní žádáme, o pokoj Tě prosíme, uděl nám všem pokoj svatý, po němž všichni dychtíme!

A konec graduje: 

Uděl nám všem spokojenost, vlej do našich srdcí svornost, abychom se milovali, tím jen Tebe vyznávali. Budem
chválit svého Otce, z upřímného ctného srdce písněmi, modlitbami, Tě vzýváním, Otce Boha, jeho Syna, též i

Ducha budem vždy velebiti, Tě na věky chváliti. Budiž veleben, až na věky. Amen.

Tyto nádherné verše jsme my, zpěváci, prožívali již měsíc dopředu a pak jsme je mohli při vystoupení nadělit
posluchačům, kteří se naší České mše vánoční zúčastnili. Skladbu jsme letos provedli čtyřikrát:

Velký Újezd 27. 12. 2014 – Skladba byla prezentována koncertně. Sólové party zpívali:   Anna Marie Líňová
(soprán),  Markéta Juráňová (alt), Ondřej  Líňa (tenor), František  Tomek (bas).
Hanušovice 28. 12. 2014 – Sólové party zpívali: Anna Marie Líňová (soprán), Markéta Juráňová (alt), Ondřej
Líňa  (tenor),  Jan   Juráň  a Jaromír  Sláma  (bas).  Skladba  byla  tentokrát provedena  při  mši  svaté.  Kostel  v
Hanušovicích  je barokní,  velmi krásný, avšak studený. Bylo  to pro všechny zpěváky i  hudebníky náročné,
neboť nám bylo zima. Po mši jsme se však zahřáli na místní faře horkým čajem při milém pohoštění.
Moštěnice 04. 01. 2015, 15 hodin – Skladba byla prezentována koncertně. Soprán zpívala 
Markéta Israel -Večeřová, alt Jana  Synková, tenor Petr Nakládal, bas Jan Juráň a Jaromír Sláma. Na úvod jsme
zde přidali ještě Renčovo pásmo “Zpěvy u jesliček” zhudebněné otcem Josefem Olejníkem.
Velká Bystřice 04. 01. 2015, 18 hodin – Poslední provedení Rybovy mše bylo opět koncertní, se stejnými
sólisty jako v Moštěnici. Účast ve Velké Bystřici byla tak velká, že byl kostel zaplněn do posledního místa
včetně těch na kůru. Naši upřímnou radost ze zpívání jsme přenesli i na posluchače a koncert se moc líbil.
Během všech  provedení nás   na  varhany  doprovázel  Robert  Israel,  americký  hudební  skladatel,  dirigent  a
pianista, manžel paní Markéty Israel-Večeřové.

Velký dík patří  naší Ivance Juráňové, Radimu Černínovi,  všem sólistům, hudebníkům a členům sboru! Při
zpívání  byla  naše srdce čistá,  otevřená Bohu a lásce k narozenému Ježíškovi.  Prožívali  jsme tyto  chvíle  s
nadšením, jako bychom šli do Betléma my sami. Je to mistrovské dílo, které dokáže všechny strhnout.
Říká  se,  ten  kdo  zpívá,  jako  by  se  dvakrát  modlil!  Darovali  svým posluchačům  zpěv  a  hudbu,  ale  také
jsme dostali nazpět vřelou odezvu, takže jsme byli navzájem  všichni obdarováni! Za azyl děkujeme
otci Josefovi Opluštilovi, který nám umožňuje zkoušet na faře a v kostele, a také děkujeme za všechnu podporu
duchovní. Nyní je již po Vánocích, ale ve vzpomínkách si neseme odkaz této nádherné vánoční mše, a přejeme
si, aby nás dobro a láska hřála po celý rok 2015.

Marie Peřinová /členka chrámového sboru V.B/

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


Tříkrálová sbírka 2015
Jste si jistí, že Česká republika není království? V sobotu 10. 1. a v neděli 11. 1.2015 se naše farnost, ba celá

republika „králi“  jen hemžila. Mohli jsme je potkat snad na každém
kroku.  Králové  všeho  věku  přinášeli  všem  radostné  poselství  a
odnášeli  si pak naopak finanční  příspěvek potřebným.  Však letošní
výtěžek předčil očekávání!
Je třeba poděkovat všem nejen za finanční dar, ale také za krásné a
milé  setkání,  mnozí  si
s králi  zazpívali,
pochválili,  vyjádřili
radost z toho, že přišli. A
kolik,  že  těch  králů
v naší  farnosti  (VB  a

Hlubočky)vlastně bylo?  Chodilo 28 skupin,  takže krát tři  už je
pěkné číslo!
A aby  toho  nebylo  málo/  jak  říká  otec  Valerián/,  máme  ještě
jedno nej. A to nejmladšího krále Elišku, která „ prochodila“ část
Bystrovan a kousek Velké Bystřice, a které bylo v sobotu 10. 1.
přesně 9 měsíců!

Všem králům i vedoucím skupinek patří velký dík a povzbuzení vám všem ostatním: nebojte se přidat k  nám,
zvláště Bystřičáci! Je smutné, že okolní malé dědiny musí tak velké Velké Bystřici pomáhat. 

Marie Plesková

A jak to všechno vlastně dopadlo? Posuďte sami:
Bukovany 15 462 Kč
Bystrovany 21 444 Kč
Hlubočky 27 637 Kč
Mrsklesy 11 055 Kč
Práslavice 24 948 Kč
Velká Bystřice 67 724 Kč
Celkem 168 270 Kč

V roce 2014 se v našich farnostech vybralo 141 125 Kč, proti loňsku je to tedy velmi příjemný nárůst             
cca 27 tis. Všem dárcům upřímně děkujeme!

Miloslav Krätschmer

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

JEDNOTA ORLA VELKÁ BYSTŘICE srdečně zve příznivce a přátele, bratry a sestry na

12. ORELSKÝ A FARNÍ PLES
KDY: v sobotu 7. 2. 2015
KDE: v orlovně ve Velké Bystřici
HUDBA: skupina CITRUS 
OBČERSTVENÍ: zajištěn domácí bufet
ZAHÁJENÍ: v 19:00
VSTUPNÉ: 70 Kč, studenti 50 Kč
PŘEDPRODEJ: U p. Zdeňka Lakomého, tel.: 602 760 821,

email: lakomy@muvb.cz
TOMBOLA
Vychází 1. 2. 2014, uzávěrka dalšího čísla 24. 2. 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
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