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ÚVODNÍK
Milí čtenáři a čtenářky Děníčku.
Velikým  tématem  pro  naši  přípravu  na  Velikonoce  je  otázka,  zda
dokážeme druhé přivádět ke Kristu?!  Můžeme odpověď  nebo návody
hledat především u velkých postav víry.  

Především proroci, jak je potkáváme na stránkách Bible, nás mohou
naučit  rozlišit  Boží  řeč  od  jiných  klamných  hlasů.  Mnohdy  oni
zůstávali  osamoceni  se  svojí  doslova  hmatatelnou  pravdou  Slova
Božího  proti  všem  různým  lidským  domněnkám,  spekulacím  a
zbožným přáním. Přesto anebo proto celým svým životem ukazovali
na  Krista  –  vtělené  Slovo.   Posléze  první  apoštolové  podle  těchto
živých ukazatelů  cesty nalezli  Ježíše.  Nestačilo  však objevit  Ježíše,
zjistit, kde bydlí, stát se jeho učedníky atd.   Petr, Jakub, Jan  a ostatní
(až na jednoho!)  odkládali  postupně  s Jeho pomocí  svoje vlastní
domněnky,  spekulace  a  zbožná  přání,  aby  takto  očištěni  postřehli,
v čem spočívá síla jejich apoštolátu:

Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na
co jsme hleděli  a čeho se naše ruce dotýkaly,  to zvěstujeme: Slovo
života.  Ten život  byl  zjeven,  my jsme jej  viděli,  svědčíme o  něm a
zvěstujeme vám život věčný,  který byl u Otce a nám byl zjeven. Co
jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli
na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby naše radost byla úplná.
(1. Jan 1-4)

Na rozdíl od prvních apoštolů nemusí nikdo z nás ve svých osobních dějinách spásy složitě hledat Ježíše.  On
sám se na mne s láskou dívá a zve mě k sobě. Minimálně každou neděli nabízí společenství své lásky, které mi
může připomínat lásku manželů – Nejdříve se dívám na Ježíše s velikou touhou, pak si s ním začnu povídat…
Nakonec Ho ve svatém přijímání přijmu  -  On se stává mnou a Já se stávám Ním – Tím se stáváme jedním
tělem. 

Váš otec Josef

Výzva Jana Pavla II.:
„Naléhám na kněze, řeholníky a laiky, aby více usilovali naučit děti významu a hodnotě eucharistické
adorace. Jak budou moci mladí poznat Pána, pokud jim nebude odhaleno tajemství Jeho přítomnosti (v
eucharistii)? “ 

(Řím, 28.5.1996)



KALENDÁŘ  BŘEZEN
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 ( 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  (P.  Pavel Hödl)
18:00 - Velká Bystřice/ fara - nedělní 
večerní škola aneb postní příprava na 
obnovu křestního slibu - povede otec 
Pavel Hödl - farář z Dlouhé Loučky
Pondělí, 2. března
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny -
mše (otec Bohumír Vitásek)
Čtvrtek, 5. března
10:30 – 13:00 -  návštěvy nemocných
16:00 - Bukovany – adorace
17:00 - Bukovany – mše (zástup)
Pátek, 6. března,     První pátek v měsíci 
březnu
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 
úřední hodiny
16:00 - Hlubočky - výstav nejsv. svátosti 
a svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 7. března
08:00 - Velká Bystřice/fara ministrantská 
schůzka
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností 

Neděle, 8. března,     III. neděle postní
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše a skrutinia
11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf)
11:00 - Bystrovany - mše (otec Josef)
16:30 - Velká Bystřice/kostel - pobožnost 
křížové cesty 
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření
18:00 - Velká Bystřice/ fara - nedělní 
večerní škola aneb postní příprava na 
obnovu křestního slibu
Pondělí, 9. března
15:00 - Hrubá Voda/ domov důchodců - 
mše
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny -
mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 10. března
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše

18:00 - Olomouc/sál kurie - setkání 
ekonomických a pastoračních rad 
děkanátu Olomouc s arcibiskupem
Středa, 11. března
09:00 - Děkanátní schůze
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 12. března
10:30 – 13:00 -  návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 13. března
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. března
08:00 - Velká Bystřice - první jarní 
brigáda aneb úklid okolo kostela a fary...
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností 

Neděle, 15. března,      IV. neděle postní
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše a skrutinium
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
16:30 - Velká Bystřice/kostel - pobožnost 
křížové cesty 
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření
18:00 - Velká Bystřice/ fara - nedělní 
večerní škola aneb postní příprava na 
obnovu křestního slibu
Pondělí, 16. března
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny -
mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 17. března
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 18. března
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 19. března,     Slavnost svatého 
Josefa
10:30 – 13:00 -  návštěvy nemocných
18:00 - Velká Bystřice - mše
Pátek, 20. března
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. března
08:00 - Hlubočky - první jarní brigáda 
aneb úklid okolo kostela a v kostele...
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností (zástup)

Neděle, 22. března,     V. neděle postní
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše a skrutinium 
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
15:00 - Velká Bystřice/fara - Příprava pro 
rodiče prvokomunikantů (otec Antoní 
Krasucki OP)
16:30 - Velká Bystřice/kostel - pobožnost 
křížové cesty 
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření
18:00 - Velká Bystřice/ fara - nedělní 
večerní škola aneb postní příprava na 
obnovu křestního slibu
Pondělí, 23. března
15:00 - Hrubá Voda/domov důchodců - 
mše
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny -
mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 24. března
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 25. Března,     Slavnost Zvěstování 
Páně
18:00 - Velká Bystřice - mše
Čtvrtek, 26. března
10:30 – 13:00 -  návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 27. března
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 
úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 
(zástup)
19:00 - Rajnochovice - škola partnerství
Sobota, 28. března
10:00 - Prostějov - Arcidiecézní setkání 
mládeže
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností (zástup)

Neděle, 29. března,     Květná neděle
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše (otec Josef 
Novotný)
09:30 - Hlubočky - mše a zpívané pašije 
16:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření/ zpovídá otec František Foltýn
16:30 - Velká Bystřice/kostel - pobožnost 
křížové cesty
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
18:00 - Velká Bystřice/ fara - nedělní 
večerní škola aneb postní příprava na 
obnovu křestního slibu

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

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


CO SE DĚLO
Orelský a farní ples
V sobotu 7. února se všichni příznivci tance, zábavy a přátelského posezení mohli sejít v sále velkobystřické
Orlovny, kde se konal v pořadí již dvanáctý Orelský a farní ples. 
Aby vše mohlo proběhnout dle představ organizátorů, bylo potřeba nejdříve na
tuto slávu připravit sál a další prostory, které jsou jinak každodenně využívány
ke sportovním činnostem.

Dva dny ochotní  pomocníci  uklízeli,  umývali,  leštili,  chystali  stoly,  v pátek
šikovné aranžerky svojí vlastnoručně dělanou výzdobou proměnily tělocvičnu
ve  slavnostní  sál  a  v  sobotu  se  díky  pomoci  farních  žen  a  dívek  podařilo
nachystat spoustu dobrého občerstvení. Nechybělo tradiční cukroví, chlebíčky,
jednohubky, domácí škvarky a na pořádné zakousnutí řízek přes celý talíř. 
Celým tanečním večerem nás provázela výborná hudební kapela Citrus. Jejich
první tóny vytáhly všechny zájemce na taneční parket, který zůstal zaplněný až

do ranních hodin. 
Přestávky pro oddech nám vyplnilo
hned několik tanečních vystoupení v
podání  mladých  farníků  a  členů
Orla.  Velmi  příjemné  byly  dva
vstupy  čtyřčlenné  chlapecké  hudební  kapely  Sweet  Boyz,  kterou
jistě  všichni  známe  i  z  dalších  farních  akcí,  kde  nás  často  svojí
hudbou doprovázejí a patří jim za to velké poděkování. 
Pár minut před půlnoci jsme se všichni usadili na svá místa, rozložili
barevné lístky a napjatě sledovali, které číslo se vytáhne z osudí a
komu připadne některý z darů z bohaté tomboly. 
Po půlnoci se začal sál pomalu vyprázdňovat a když kapela zahrála
poslední  písničku  večera,  vydali  jsme  se  spokojeně  a  s  dobrým
pocitem z povedené akce na cestu domů.

Chtěla  bych  touto  cestou  poděkovat  všem,  kteří  se  zapojili  do
přípravy,  úklidu  a  organizace  tohoto  plesu,  všem  vystupujícím,
dárcům a taky těm, kteří jste přišli a všichni jsme tak mohli společně
vytvořit velice příjemnou a pohodovou atmosféru. 

Věra Bečicová

CO SE DĚJE
Postní almužna 2015
Přijměte pozvání k prožití postní doby tím, že si budeme společně všímat potřeb druhých. Udělejme konkrétní
skutky pomoci.  Postní almužna je pastorační aktivitou úzce navázanou na
postní dobu a k ní neodmyslitelně patřící almužnu a péči o potřebné. Během
Popeleční středy nebo 1. neděle postní jsme si přinesli z kostelů papírové
schránky. Vkládejme do nich příspěvky pro chudé. Odevzdat je lze při mši
svaté na Květnou neděli.
Postní  almužna  je  pastorační  aktivitou  farností,  o  jejímž  konání  rozhodla
Česká  biskupská  konference  v  lednu  2010.  Cílem  této  snahy  je  rozvíjet
kontakt  mezi  Charitou  a  jednotlivými  farními  společenstvími,  rozšiřovat
schopnost farníků vnímat potřeby lidí ve svém okolí, materiálně i duchovně
podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc. Postní almužna je zcela zřejmým
vyjádřením toho, jak Církev skrze Charitu pomáhá lidem v nouzi.
Během Popeleční  středy či 1.  neděle  postní obdrželi  věřící  v  kostele
papírovou schránku „postničku“, kterou mají po celou postní dobu ve svých domovech. Do schránky vkládají
finanční prostředky, které ušetřili odříkáním si během půstu. Schránka se může stát, podobně jako je adventní
věnec symbolem Vánoc, symbolem přípravy na Velikonoce při setkáních rodiny u modlitby. Věřící si mohou

http://www.olomouc.charita.cz/res/data/002/000406.jpg?seek=1424162908


všímat  potřeb  lidí  ve  svém  okolí  a  sami  si  zvolit  adresáta  pomoci.  Lístek  s  jeho  jménem  lze  vložit  do
„postničky“.
Na Květnou neděli odevzdají věřící „postničky“ ve svých kostelích. Farnost poté předá finanční dary Charitě
Olomouc, která se postará – po dohodě s farnostmi - o jejich rozdělení. Provádí k tomu potřebná sociální šetření
a administrativní úkony.
Finanční dary z Postní almužny jsou využívány na adresnou pomoc bližním v nouzi. Sám dárce může svými
preferencemi ovlivnit  konkrétní určení jeho finančních prostředků. Své projekty k podpoře navrhují i samy
farnosti, kde byly finance získány. Regionálním koordinátorem akce je Charita Olomouc.
Další  informace můžete nalézt  na www.postnialmuzna.cz. Přispět lze i  na sekretariátu Charity Olomouc na
adrese Wurmova 5, Olomouc (v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin).

http://www.olomouc.charita.cz/aktuality/postni-almuzna-2015/

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

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V PROSTĚJOVĚ
Pojeďme všichni do Prostějova! 

Koná  se  tu  totiž  Arcidiecézní  setkání  mládeže.  Den  plný  přednášek,
workshopů, koncertů a zajímavých setkání.  Vše odstartuje ve Společenském
domě v sobotu 28. března 2014 od 10:00. 

Na tuto akci se není třeba hlásit, stačí prostě přijet! Předpokládaný konec
je kolem 16:30. 

PÁTEČNÍ PŘEDPROGRAM S ŘEHOLNÍKY
Srdečně Vás zveme také na večer plný Krista, rozjímání, společenství, scének
a  především  večer  s  řeholníky.  Ti  mají  pod  taktovkou  předprogram  k
Arcidiecéznímu setkání mládeže v Prostějově 2015.
Jak  lépe  se připravit  na  samotné  sobotní  setkání  než  na  Večeru  radosti  v
kostele Povýšení sv. Kříže v pátek od 20:00 hod. Bude to stát za to! 

Registrovat se na večer radosti se můžete na stránkách http://mladez.ado.cz/

Přespání je zajištěno ve třídách Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. Budete k tomu potřebovat spacák a
karimatku. :-)

Cena: 50 Kč/ + 50 Kč za nocleh pro účastníky předprogramu

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

POZVÁNKA NA KŘESŤANSKÝ CAMP RAFT

Na Přístavu v Rajnochovicích se připravuje druhý ročník RAFTu – křesťanského campu pro mladé od 16 do
25 let.  Přihlašování se spustí  1. března a letošní ročník proběhne od 2. do 8. srpna v areálu Centra života
mládeže  Přístav.  Mladí  prožijí  týden  jako  učedníci  „na  člunu“  s  Ježíšem.  Na  RAFT  dorazí  také  hodně
zajímavých hostů.

Cena za ubytování a stravu je  1.400Kč. Další informace a přihlášky na webových stránkách  mladez.ado.cz
nebo na facebooku RAFT křesťanský camp. Mladí se mohou přihlásit do 30. 6. S dotazy se obracejte na P.
Lukáše Jambora (e-mail: RAFTeam@seznam.cz). 

 P. Jiří Pospíšil, ředitel Centra života mládeže v Rajnochovicích
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