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ÚVODNÍK
Milí čtenáři a čtenářky Děníčku.
Velikým tématem pro tento měsíc, pokud pominu lední hokej nebo
výročí konce války, může být příprava dětí z našich farností na první
svaté přijímání. Už velice brzy nastane ten zlomový okamžik jejich
života, kdy přijmou Krista. Co je ještě potřeba udělat, aby to dobře
dopadlo?
Asi děti vyzkoušet z toho, co se naučily. Hlavně zda umí rozlišovat mezi
lžičkou výborné zmrzliny a Ježíšem!?
Boží dobrotu přece nelze zachytit chuťovými buňkami mlsného
dětského jazyka! Proto je raději nechme nalákat verši starodávného
žalmu…
Aby zakusily celým srdcem Boží dobrotu!
To jim přeje a vyprošuje otec Josef
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
Ustavičně chci velebit Hospodina, - vždy bude v mých ústech jeho
chvála. – V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, - ať to slyší pokorní a
radují se. Velebte se mnou Hospodina, - oslavujme spolu jeho jméno! –
Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, - vysvobodil mě ze všech mých
obav. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, - vaše tvář se nemusí zardívat
hanbou. – Hle ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, - pomohl mu ve všech
jeho strastech. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl – kolem těch,
kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. – Okuste a vizte, jak je Hospodin
dobrý, - blaze člověku, který se k němu utíká. Bojte se Hospodina, jeho svatí! – Těm, kdo se ho bojí, nic
nechybí. – Mocní strádají a hynou hlady. – nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina. Žl 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11
CO SE DĚLO
Festival duchovní hudby „Chvalte Hospodina“ hudební poselství P.J.Olejníka
„Chvalte Hospodina v jeho svatyni, chvalte ho na jeho vznešené obloze…“ zahřmělo 25.4.2015
velkobystřickým chrámem na úvod již pátého ročníku festivalu. Tentokrát v době velikonoční, kdy se radujeme
ze zmrtvýchvstalého Krista, znělo ještě slavnostněji aleluja, aleluja – krásným zpěvem se oslava Pána Boha
umocňuje. Setkání sborů i ostatního lidu probíhalo v radostném duchu, v nadšení zpívat Hospodinu píseň
novou, chválit Pána a zároveň dojít k posvěcení věřících (i nás samých). A také se snahou zpívat krásně - jak se
má, přesně podle not a intencí Otce Olejníka, přece „kdo dobře zpívá, dvakrát se modlí“ (sv. Augustin) – že to
ale dá zabrat! Pozorovatelé mohou sledovat, jak sbormistři se zpěváky přímo „cvičí“, jak z nich téměř
„ždímají“ každou notu, aby byla zazpívaná čistě, ve správné dynamice a hlasitosti. Na vystoupeních je to už jen
výsledek mravenčí pilné, soustavné a dlouhodobé práce. Důležité je také, co se zpívá – chrámové sbory mají
zpívat ne při mši svaté, ale mši svatou – liturgii. Liturgické texty zhudebnil právě P. Josef Olejník, a to velmi
citlivě k jazyku a k významu slov. Bylo by nádherné slyšet tuto zpívanou liturgii na všech kůrech v naší zemi.

Na uskutečnění této ideje se už „pracuje“. Po smrti Otce Olejníka se po panu O.Heylovi našel pan Vladimír
Pavlík (na festivalu přítomný, i s malou přednáškou), který kompletuje Otcovo dílo k vydání tiskem. Kromě
žalmů a vánočních/velikonočních zpěvů už vydaných dříve vyšel před nedávnem „Obřadní graduál“ (zpěvy
pohřební, svatební, k biřmování, ke svěcení kněží…) a k tisku se na příští rok připravuje „Sváteční graduál“
(k různám svátkům a slavnostem, svatým). Sbory, které se tu dnes prezentovaly, se podílely na připomínkování
a na nahrávání „vzorových zpěvů“ k těmto publikacím – jak se to má správně zazpívat (v knihách přiložené
CD). Dnes zazněly nejen liturgické zpěvy P.J.Olejníka v podání Sboru bohoslovců Arcibiskupského kněžského
semináře v Olomouci (sbormistr Ondřej Talaš); Scholy OP (Ordo Praedicatorum) Olomouc (sbormistr Jana
Synková) a Velkobystřického chrámového sboru (sbormistr Ivana Juráňová); mezi zpěvy nechal krásně rozeznít
varhany prof. Petr Planý. Vrcholem festivalu byla tradičně mše svatá, kterou doprovázely zpěvem všechny tyto
zúčastněné sbory. Pozvání na festival přijal také olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička, který jako
příznivec zpěvů Otce Olejníka nejen celebroval mši svatou, ale vyslechl si i všechna festivalová vystoupení.
Jeho povzbudivé, laskavé a duši oslovující kázání nám připomnělo, že i Pán Ježíš zpíval, a to i ve sboru – po
Poslední večeři před smrtelným potem Olivové hory zazpíval s učedníky chvalozpěv – nemáme to tedy vzdávat
a chválit Pána Boha, i když máme starosti, i když jsme v těžké situaci, Pán nám pomůže.
A jestli je dobré dílo P.Josefa Olejníka, tak ho Pán Bůh pomůže rozšířit i do dalších farností – s pomocí tiskem
vydaných zpěvů, s pomocí médií, s pomocí sborů, které budou jeho zpěvy zpívat a i s pomocí nás všech, kteří
budeme jeho dílo šířit – k oslavě Boží!
Marie Adamcová
KALENDÁŘ KVĚTEN
Neděle, 3. Května, V. neděle
velikonoční / Svátek sv. Filipa a Jakuba
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
18:00 - Velká Bystřice májová pobožnost
Pondělí, 4. května
15:00 - Hrubá Voda Domov důchodců mše
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny mše (zástup)
Úterý, 5. května
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
17:00 - Přáslavice - mše
Středa, 6. května
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
20:00 - Velká Bystřice/boční kaple modlitba v duchu Taize /čti Téze!/
Čtvrtek, 7. května
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 8. května, Den osvobození
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 9. května
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 10. května, VI. Neděle
velikonoční / Den matek / Slavnost
kroje / otec Metoděj 45 roků
08:30 - Velká Bystřice svátost smíření
09:00 - Velká Bystřice - mše (otec
Jindřich Poláček OP)

09:30 - Hlubočky - mše a žehnání
hasičského praporu
11:00 - Bukovany - mše (otec Bernard
OPraem)
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
18:00 - Velká Bystřice májová pobožnost
Pondělí, 11. května
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny mše
19:30 - Hlubočky - Společenství manželů
a novomanželů
Středa, 13. května
09:00 - Svatý Kopeček - setkání kněží
olomouckého děkanátu
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
20:00 - Velká Bystřice/boční kaple modlitba v duchu Taize /čti Téze!/
Čtvrtek, 14. května, Slavnost
Nanebevstoupení Páně, Svátek sv.
Matěje, apoštola
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
18:00 - Velká Bystřice - mše
Pátek, 15. Května, Svátek sv. Jana
Nepomuckého, hlavního patrona Čech
10:00 - Olomouc - Arcidiecezní setkání
dětí z náboženství aneb Eucharistický
kongres
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 16. května
10:00 - Olomouc - Eucharistický kongres
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 17. Května, VII. neděle
velikonoční
Farní pouť na Svatý Kopeček
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření

08:00 - Velká Bystřice - mše / otec Milan
Palkovič
09:30 - Hlubočky - mše / otec Milan
Palkovič
10:30 - Svatý Kopeček/basilika - mše s
kardinálem Dziwiszem v rámci farní pouti
16:00 - Velká Bystřice/orlovna - divadelní
představení
17:30 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
18:00 - Velká Bystřice májová pobožnost
Pondělí, 18. května
15:00 - Hrubá Voda Domov důchodců mše
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 19. května
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 20. května
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
19:00 - Velká Bystřice/fara - setkání
pastorační rady
20:00 - Velká Bystřice/boční kaple modlitba v duchu Taize /čti Téze!/
Čtvrtek, 21. května
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 22. května
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, 23. května
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností

Neděle, 24. května, Slavnost Seslání
Ducha Svatého/ sbírka na církevní
školství
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše a křestní obřad
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
18:00 - Velká Bystřice májová pobožnost
Pondělí, 25. května
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny mše (otec Bohumír Vitásek)
Středa, 27. května
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
20:00 - Velká Bystřice/boční kaple modlitba v duchu Taize /čti Téze!/
Čtvrtek, 28. května
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice mše
17:00 - Bukovany mše
18:00 - Přáslavice mše
Pátek, 29. května
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření pro
prvokomunikanty
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 30. května
09:00 - Velká Bystřice/kostel, fara a okolí
- úklid před prvním svatým přijímáním

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 31. května, Slavnost Nejsv.
Trojice
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf)
11:00 - Bystrovany - mše
11:00 - Posluchov/kaple - mše z
patrocinia (otec Gorazd OPraem)
15:00 - Svatý Kopeček/basilika - mše
(slouží otec Josef)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření pro prvokomunikanty
18:00 - Velká Bystřice májová pobožnost
Pondělí, 1. června
15:00 - Hrubá Voda Domov důchodců mše
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 2. června
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 3. června
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
20:00 - Velká Bystřice/boční kaple modlitba v duchu Taize /čti Téze!/
Čtvrtek, 4. června, Slavnost Těla a Krve
Páně
08:00 - Bukovany - mše
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Hlubočky - svátost smíření pro
prvokomunikanty, jejich rodiče,
sourozence a ostatní

17:00 - Hlubočky - mše a průvod
Pátek, 5. června
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara úřední hodiny
16:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření pro prvokomunikanty, jejich
rodiče, sourozence a ostatní
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
(zástup)
17:00 - Hlubočky - mše (zástup)
18:00 - Velká Bystřice/kostel - mše
Sobota, 6. června
08:30 - Velká Bystřice/kostel - nácvik na
první svaté přijímání
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření pro prvokomunikanty, jejich
rodiče, sourozence a ostatní
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)
18:00 - Velká Bystřice/kostel - mše a
křestní obřad
Neděle, 7. Června, První svaté
přijímání .....Farní eucharistický
kongres
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
09:00 - Velká Bystřice - mše a první svaté
přijímání
09:30 - Hlubočky - mše (zástup otec
Walerián)
11:00 - Bukovany - mše (zástup otec
Walerián)
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!
MIMO JINÉ
Pastýřský list k výročí konce války
Drazí bratři a sestry,
rád bych Vás pozval ke třem věcem. Především k vděčné vzpomínce na ukončení druhé světové války, k
poděkování za 70 let míru, který je pro nás velkým darem Božím. S úctou a vděčností děkujme za všechny,
kteří pro ukončení války nasazovali životy. Modleme se za padlé vojáky i za všechny, kteří byli popraveni či
zahynuli ve vězeních a koncentračních táborech. Jen z naší diecéze to bylo 34 kněží české i německé
národnosti.
Nechejte, prosím, na památku 70. výročí konce druhé světové války zvonit všechny zvony po dobu 7 minut v
předvečer státního svátku ve čtvrtek 7. 5. 2015 v 19.30 hod. Při zvonění se všichni spojme v tiché modlitbě za
oběti války.
O státním svátku 8. 5. 2015 vložte do mše svaté přímluvu: Přijmi, Bože, naše poděkování, že žijeme v naší
zemi už 70 let v míru, a prosíme Tě, uveď do svého království všechny, kdo zahynuli v hrůzách 2. světové
války. Po mši sv. zazpívejte českou státní hymnu. Podle místních podmínek vykonejte krátkou modlitbu u
pomníku padlých ve 2. světové válce.
Přijměte, prosím, také moje pozvání na Diecézní eucharistický kongres v Olomouci, o němž už víte. Na pátek
15. května zvu všechny děti, které chodí do náboženství, na pátek večer zvu mládež a na sobotu 16. května vás
všechny.
V neděli 17. května oslavíme na Svatém Kopečku u Olomouce dvacáté výročí návštěvy svatého papeže Jana
Pavla a svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavené Zdislavy. Na mši svatou přijede někdejší
papežův sekretář a současný arcibiskup Krakova kardinál Stanislav Dziwisz.
Těším se na setkání s Vámi a ty, kteří se nemohou účastnit, prosím o modlitbu.
Všem ze srdce žehná arcibiskup Jan

DALŠÍ OZNAMY
Přihlášky do vyučování náboženství na školní rok 2015/2016
Blíží se konec školního roku a je potřeba podchytit zájem o vyučování náboženství především v těch
případech, kdy dítě doposud tyto hodiny nenavštěvovalo. Proto se obracím na rodiče, kterých se může týkat tato
moje výzva a prosím je o vyplnění (a odevzdání) přihlášky v kterékoliv sakristii. Formuláře najdete na
obvyklých místech.
otec Josef
POZVÁNKY
*****************************************************************************************
OREL VELKÁ BYSTŘICE

VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO
zve malé i velké na pohádkové představení

O ČAROVNÉ LASKONCE
KDY:
v neděli 17.
května v 16 hod.
KDE:
v orlovně ve Velké Bystřici
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!
*****************************************************************************************

DIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES
„SMLOUVA NOVÁ A VĚČNÁ“
PRO DĚTI – PÁTEK 15.5.2015 – Korunní pevnůstka v Bezručových sadech
10.00 - předprogram
11.00 - mše sv.
12.00 - oběd
12.30 - 13.30 - nabídka zábavného programu:
- divadlo Víti Marčíka
- sportovní a soutěžní stanoviště (Bezruč. sady)
- prohlídkový program ve vybraných památkách
- individuální program
14.00 - adorace (po děkanátech v šesti olomouckých kostelích)
14.45 - závěrečné požehnání
PRO MLÁDEŽ (s možností přespání) - PÁTEK 15. 5. 2015 katedrála
19.00 - mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem
20.00 - adorace řeholníků
21.00 - večer chval
PRO VŠECHNY - SOBOTA 16.5.2015
10.00 - přednášky, svědectví a adorace v olomouckých kostelích
- Kostel Zvěstování Páně: P. Pavel Stuška - „Eucharistie buduje společenství církve“
- Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie: P. prof. František Kunetka - Dějin i současnosti
liturgického slavení eucharistie
- Kostel Panny Marie Sněžné: P. Vojtěch Koukal - Adorace jako chvála
- Kostel sv. Mořice: P. Adam Rucki - Plody svatého přijímání
- Kostel sv. Michala: P. doc. Rudolf Smahel - Vztah mezi rodinou a eucharistií
15.00 - mše svatá v katedrále sv. Václava v Olomouci
*****************************************************************************************

SVATODUŠNÍ SMAŽENÍ VAJEC
KDY A KDE:v neděli o Slavnosti Seslání Ducha Svatého, 24. května 2015 v 15 hodin u kostela v Hlubočkách
SEBOU:
vajíčka, chleba, případně něco k opečení
V případě nepříznivého počasí se smažení konat nebude.
Vychází 3. 5. 2015, uzávěrka dalšího čísla 2. 6. 2015. Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na denicekvb@seznam.cz. Farní
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