
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky  Ročník 16 Číslo 7-8 Rok 2015

ÚVODNÍK
Tedy dáš troubiti troubou vesele všudy sedmého měsíce v desátý den;
v den očišťování dáš troubiti troubou po vší zemi vaší.
Nebo léto milostivé jest, proto za svaté je míti budete; ze všelikého pole
jísti budete úrody jeho.

( viz Leviticus 25,9,12)
Okurková sezona
Milí čtenáři a čtenářky Děníčku,
Doba prázdnin se vyznačuje právě tímto „milostivým časem“, kdy není
téměř  o  čem psát.  A  přitom se  toho  děje  tolik,  jen  to  chce  opustit
„mediální  či  virtuální  realitu“  a  konečně  zažít  něco  na  vlastní  kůži.
Jménem redakce přejeme našim čtenářům právě toto dobrodružství.

To přeje a vyprošuje otec Josef

P.S. A taky vám přejeme- radost z  Hospodina, ať je vaši silou (Neh  8,  10)

PRÁZDNINOVÁ LITANIE
Ochraň mne 
před nesmyslnými dny nudy,
před dny bez modlitby a bez myšlenek  na  
Tebe,
před tlacháním a špinavými řečmi,
před skleslostí, prostředností, neovládáním se, 
před lhostejností.

Prosím Tě,
otevři mi oči pro všechno dobré a krásné,
ať má ústa nacházejí slova radosti,
ať jsou mé ruce ochotny dávat a pomáhat,
ať s bdělým duchem přijímám pravdu,
pomoz mi, abych svým životem zvěstoval Tebe.

Slovo prázdniny
Slovo prázdniny neznamená, že mám mít kolem sebe prázdno. nechci se vyvalovat v posteli,
nechci vést prázdné řeči, nechci prožít prázdné dny a nic v nich.

CHCI!

- každý den udělat někomu radost
- každý den prožít nové dobrodružství
- každý den se naučit něco nového 
- každý den být radostný 
- každý den překonat svou lenost 
- každý den udělat radost Panně Marii 
- každý den začít modlitbou 
- každý den být trochu lepší než včera 
- každý den se ráno otužovat 

- každý den si přečíst něco hezkého 
- každý den si všímat, kdo potřebuje pomoc 
- každý den si zazpívat 
- každý den splnit všechny svoje povinnosti 
- každý den poděkovat za jídlo 
- každý den si zaběhat a zacvičit 
- každý den mluvit pravdu 
- každý den mít pro každého pěkné slovo 
- každý den být svědkem Kristovým



DŮLEŽITÝ VZKAZ PRO DOBU PRÁZDNIN OD OTCE JOSEFA:
Protože po dobu prázdnin budu více v pohybu, může se stát, že mne nezastihnete na faře. Nabízím vám tedy 
několik možností, jak vyřídit svoji záležitost. 

1. Volat nebo poslat SMS zprávu na moje běžné mobilní číslo 731 405 500
2. Volat nebo poslat SMS zprávu na moje záložní (prázdninové)  mobilní číslo 608 711 300
3. Napsat  svůj vzkaz na lísteček a vhodit jej do schránky u schodů před vchodem do fary.
4. Kontaktovat mě přes elektronickou poštu  - fara@velkabystrice
5. V kalendáři na červenec a srpen jsou uvedeny souřadnice pro setkání v rámci bohoslužeb. Můžete mě

tam v dotyčnou dobu potkat osobně.
P.S.   Nezapomeňte zanechat svoje číslo, abych vás mohl kontaktovat.

Poznámky ke kalendáři
Pořad bohoslužeb během prázdninových měsíců se může poněkud odlišovat od obvyklého rytmu – věnujte 
proto pozornost nedělním ohláškám i následujícímu souhrnu… Po dobu letních školních prázdnin 2015  bude 
otec Josef  mimo farnost:

- Pondělí 13. července    -    sobota  18.července –  dovolená na zotavenou
- Neděle 19. Července (po bohoslužbách)     -    sobota  25.července –  pěší pouť s mládeží
- Pátek 31.července –  pondělí 10.srpna  -    orelský tábor  v Travné

KALENDÁŘ ČERVENEC A SRPEN
Neděle, 5. července, Slavnost sv.  Cyrila
a Metoděje
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše 
11:00 - Bukovany - mše
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření
Pondělí, 6. července
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny -
mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 7. července
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 8. července
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 9. července
10:30 – 13:00 -  návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 10. července
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, 11. Července, Svátek sv. 
Benedikta
09:30 - Olomouc/katedrála- jáhenské 
svěcení
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností 

Neděle, 12.  července, XV. neděle v 
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše + křestní obřad
11:00 - Bystrovany - mše 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření
Pondělí, 13. července
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny -
mše (otec Bohumír Vitásek)
Čtvrtek, 16. července
10:30 – 13:00 -  návštěvy nemocných
17:00 - Bukovany - mše (zástup)
Pátek, 17. července
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 
úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše (zástup)
18:00 - Velká Bystřice/ - mše (zástup)
Sobota, 18. července
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností 

Neděle, 19. července, XVI. neděle v 
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše (zástup)
11:00 - Bukovany – mše (zástup)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření (zástup)
Čtvrtek, 23. července. Svátek sv. Brigity
10:30 – 13:00 -  návštěvy nemocných
14:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny -
mše (otec Bohumír Vitásek)
17:00 - Bukovany - mše (zástup)
Pátek, 24. července
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 
úřední hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše (zástup)

18:00 - Velká Bystřice/ - mše(zástup)
Sobota, 25. července, Svátek sv. Jakuba 
apoštola
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností

Neděle, 26. července, XVII. neděle v 
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše 
11:00 - Bystrovany - mše 
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření
Pondělí, 27. července
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny -
mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 28. července
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 29. července
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 30. července
10:30 – 13:00 -  návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 31. července
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 
úřední hodiny
13:00 – Otec Josef odjíždí na orelský 
tábor
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky – mše (zástup)
18:00 - Velká Bystřice/kaple – mše 
(zástup)
Sobota, 1. srpna
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností (zástup)



Neděle, 2. srpna, XVIII. neděle v 
mezidobí
08:00 - Velká Bystřice - mše (zástup)
09:30 - Hlubočky - mše (zástup)
11:00 - Bukovany – mše (zástup)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
Pondělí, 3. srpna
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny -
mše (otec Bohumír Vitásek)
Čtvrtek, 6. srpna, Svátek Proměnění Páně
17:00 - Bukovany/sv. Donát - mše u 
kapličky
Pátek, 7. srpna
16:30 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky – mše (zástup)
18:00 - Velká Bystřice/kaple – mše 
(zástup)
Sobota, 8. srpna
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností (zástup)

Neděle, 9. srpna, XIX. neděle v 
mezidobí
08:00 - Velká Bystřice - mše (zástup)
09:30 - Hlubočky - mše (zástup)
11:00 - Bystrovany - mše (zástup)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
Pondělí, 10. srpna, Svátek sv. Vavřince
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny -
mše (otec Bohumír Vitásek)
Otec Josef se vrací pozdě večer 
z orelského tábora
Úterý, 11. srpna
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 12. srpna
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 13. srpna
10:30 – 13:00 -  návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 14. srpna

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, 15. srpna, Slavnost Nanebevzetí 
Panny Marie
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností 

Neděle, 16. srpna, XX. neděle v 
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše 
11:00 - Bukovany - mše
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření
Pondělí, 17. srpna
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny -
mše 
Úterý, 18. srpna
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 19. srpna
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 20. srpna
10:30 – 13:00 -  návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 21. srpna
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, 22. srpna
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností (zástup) 

Neděle, 23. srpna, XXI. neděle v 
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 

08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše 
11:00 - Bystrovany - mše Patrocininium 
svatého Bartoloměje
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření
Pondělí, 24. srpna, Svátek sv. 
Bartoloměje apoštola
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny -
mše
Úterý, 25. srpna
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 26. srpna
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 27. srpna
10:30 – 13:00 -  návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 28. srpna
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, 29. srpna, Umučení sv. Jana 
Křtitele
13:00 - Bukovany - svatební obřad (Pavel 
Berger a Alena Skřebská)
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností 

Neděle, 30. srpna, XXII. neděle v 
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
09:30 - Hlubočky - mše (zástup) 
09:30 - Velká Bystřice - mše z Patrocinia 
Stětí svatého Jana Křtitele
14:30 - Velká Bystřice/kostel požehnání
15:00 - Velká Bystřice/farní zahrada - 
farní den

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

CO SE DĚLO
První svaté přijímání

V neděli  7.6.2015 jsme  měli  první  svaté  přijímání.  Už  v sobotu
jsem nemohla dospat, protože jsem se strašně těšila. Začalo to tím,
že jsme si nastoupili podle toho, kde rodiny seděly. V kostele bylo
spoustu lidí,  ani jsem je nedokázala spočítat.  Když se řekly naše
jména, šli jsme si sednout dopředu vedle oltáře. Bylo to tam úplně
jiné než vzadu. Sbor zpíval krásně a na začátku byla písnička od
Paprsků, kterou jsem znala. Během mše rodiče zapálili naše křestní
svíčky,  přečetli  jsme přímluvy a jako první jsme šli  ke svatému
přijímání. Dostali jsme kancionály od pana faráře, z kterých jsme si
zazpívali  dvě písně. Ten den zároveň probíhala Slavnost Božího
Těla.  Průvod v čele  s panem farářem šel  k venkovnímu oltáři,  u

kterého jsme se později všichni fotili. Naši rodiče nechali upéct koláčky, které každému moc chutnaly. Všem se
obřad moc líbil a budeme na něho rádi vzpomínat.

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


Aneta Havlíková
MIMO JINÉ
Pozdrav ze Slovenska
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Moje meno je Igor Kobida. Som z Trenčianskych Mitíc a mám 23 rokov. Prečo Vám píšem? Narodil som sa v
Olomouci. Moja mama bývala v Hlubočkách 18 rokov a potom sa presťahovala na Slovensko. Píšem Vám
preto,  lebo som seminarista v Nitrianskom seminári a končím 4. ročník. Do Hlubočiek som ako dieťa chodil
niekoľko krát do roka ale odkedy študujem v seminári, tak som tam nebol. V Hlubočkách mám stále rodinu. 
Píšem  aj  pre  to,  lebo  mamina  mi  raz  spomínala,  že  kňaz  z  Hlubočiek  rozprával,  že  odtial  nikdy  nebol
seminarista.  Takže,  ja  som taký  polovičný. Vo  štvrtok  som prijal  od  otca  biskupa  ministérium akolytátu. 
Niekedy si na mňa spomeňte v krátkej modlitbe. S Pánom Bohom! 

Igor Kobida
Farní knihovna
Pro nově (už  po několikáté)  zřizovanou farní  knihovnu marně  sháníme duchovní  klasiku   -  zvláště  knihy
velikých světců, vydané v devadesátých letech v nakladatelstvích Zvon, Signum Unitatis, Cesta, Karmelitánské
nakladatelství. V tomto roce církev slaví  500 roků od narození učitelky církve - svaté  Terezie  z Avily. Naším
cílem je v tomto roce sehnat do naší knihovny všechny její nejznámnějčí díla:

- Život (La vida, před 1567) – vlastní životopis.
- Cesta k dokonalosti (Camino de perfección, před 1567) – výklad o modlitbě, zvláště o Otčenáši.
- Hrad v nitru (El castillo interior, před  1577) – zde přirovnává Terezie  duši člověka k hradu se sedmi

komnatami, kterými je potřeba projít, má-li člověk nalézt Boha i sebe.
- Nad velepísní
- Kniha o zakládání

Pokud některá z těchto  výše uvedených knih knih nečině odpočívá ve vaší knihovně a máte ji už přečtenou, tak
prosíme o malou velkorysost – podělte se o tyto poklady duchovní zkušenosti  s ostatními prostřednictvím farní
knihovny. Zn. Popř. odkoupíme. 

Otec Josef
POZVÁNKY
*****************************************************************************************
Šestidenní  pouť po svatojakubské trase - neděle  19.7. –  pátek 24.7.2015
Sraz všech poutníků na faře ve Velké Bystřici v sobotu  18. 7. 2015 během odpoledne  (nejpozději do 22:00),
kde se přespí a  ráno po mši ve Velké Bystřici (8:00 hod.) se přesuneme vlakem do Olomouce a odtud pak do
Mikulova, kde nám okolo poledne začne pouť. Cena 1500 Kč, něco bude na jízdenku, nocleh a zbytek na
zajištění jídla po cestě.  Celou pouť nás bude doprovázet otec  Josef Opluštil.
TRASA:

Den Start Délka Přespání
19.7. Mikulov 23,7 km Uherčice
20.7. Uherčice 21,2 km Rajhrad
21.7. Rajhrad 19,1 km Šlapanice
22.7. Šlapanice 19,7 km Křtiny
23.7. Křtiny 14,5 km Ostrov U Macochy
24.7. Ostrov U Macochy 20,7 km Doma

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

NAVŠTIVTE ARCIBISKUPSKÝ PALÁC  V OLOMOUCI
Chcete vidět místo, kde pobývala Marie Terezie? Kde nastoupil na trůn František Josef I.? Kde byl přivítán 
papež Jan Pavel II.? Navštivte jediné biskupské sídlo u nás, které je zpřístupněno pro veřejnost!
Navíc pro děti máme vždy o víkendu a na svátek v 11.00 speciální dětskou prohlídku s programem (popřípadě 
lze domluvit jiný termín dětské prohlídky).

Otevírací doba: Duben, říjen: víkendy a svátky 10.00 – 17.00, 
Květen – září: denně mimo pondělí 10.00 – 17.00 (začátek poslední prohlídky v 16.00)

Vstupné: Základní: 60,-, 
Snížené: 30,- (děti 6-15), studenti, senioři, ZTP), 
Volné: 0,- (děti do 6 let)
Rodinné: 120,- (dva dospělí + děti do 15 let) Těšíme se na Vás!

https://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/1577
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ot%C4%8Den%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1567
https://cs.wikipedia.org/wiki/1567
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