
POŘAD BOHOSLUŽEB 

28. 11. – 4. 12. 2022 
PO 

28.11. 

DPS VELKÁ 

BYSTŘICE 

15.00 Sv. Miloslava Mše sv. 

ÚT 

29.11. 

    

ST 

30.11. 

VELKÁ 

BYSTŘICE 

18.15 Svátek sv. 

Ondřeje, 

apoštola 

Za zemřelého Josefa 

 

ČT 

1.12. 

VELKÁ 

BYSTŘICE 

9.00  

Sv. Edmunda, 

kněze a 

mučedníka 

Mše sv.  

 

BUKOVANY  

16.00 

17.00 

Adorace 

Za živé a zemřelé 

členy živého růžence 

PÁ 

2.12.  

 

HLUBOČKY 

17.00  

 

Sv. Bibiána 

Volný úmysl 

VELKÁ 

BYSTŘICE 

Večerní rorátní 

mše sv. pro děti 

s rodinami 

18.15 Za zemřelého Josefa 

SO 

3.12. 

PŘÁSLAVICE 17.30 Památka sv. 

Františka 

Xaverského, 

kněze 

Mše sv. s nedělní 

platností 

NE 

4.12.  

VELKÁ 

BYSTŘICE 

8.00  

II. 

Neděle              

adventní 

Za živé a zemřelé 

členy živého růžence 

HLUBOČKY 9.30 Za zemřelého Jana 

Kuchařice, rodiče a 

syna Petra 

BYSTROVANY 11.00  

 

 

 

 

 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÁ BYSTŘICE A HLUBOČKY 

FARNÍ LIST 

XXXIV. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

28. 11. – 4. 12. 2022 
 

ÚVODNÍ SLOVO Bratři a sestry začínáme prožívat advent. Toto označení 

pochází z latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na 

příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a 

slavením adventní liturgie zpřítomňují křesťané očekávání starozákonních 

proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící 

vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují 

zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého 

vlastního života. Přeji každému z nás, ať je to čas ztišení a radostí, čas, kdy 

budeme chtít narovnat cesty našemu Pánu. V biblické knize Zjevení svatého 

Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře 

dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře 

našeho srdce mají jen jednu kliku – zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani 

nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my... 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SV. V sakristii do konce prosince můžete si 

zapisovat úmysly mší sv. na období leden až březen. Další možnost zápisu mší 

sv. bude až během měsíce března. Prosím mějte zájem, aby ve farnosti byly 

slouženy mše sv. za vaše úmysly. Pokud budou volné úmysly, zaplním je 

svými, které mám k odsloužení. 

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH Naše nemocné farníky navštívím v pátek 2. 12. 

mezi 9.30 a 11 h. 

BRIGÁDA Moc prosím ochotné muže o pomoc na brigádě v sobotu 3. 12. 

Jedná se o 3-4 hodiny práce. Sejdeme se od 8 h. Předem všem děkuji.  



ADVENTNÍ AKTIVITA PRO DĚTI Bratři a sestry, letošní advent 

výjimečně nebudou ve VB ranní adventní mše sv. Pro děti jsme připravili 

spolu s katechety malou adventní aktivitu. Všechny děti jsou s rodiči zvány 

o Adventu večer v pátek na mši sv. s promluvou pro děti. Na každou mši sv. 

děti ať donesou vlastnoručně z přírodního materiálu vyrobenou vánoční 

ozdobu na stromeček. Na poslední páteční adventní mši sv. děti vyzdobí 

u betléma stromeček z připravených vánočních ozdob, které samy vyrobily. 

Za každou účast na mši sv. a vyrobení ozdoby dítě dostane jeden los. Na konci 

proběhne losování ceny. Tím pádem, pokud dítě přijde na všechny mše sv., 

zvyšuje svou šanci na výhru      . 

MŠE SV. S PROMLUVOU PRO DĚTI Příští neděli 4. prosince je první 

neděle v měsíci, proto během mše sv. zazní promluva pro děti. 

ADVENTNÍ VĚNEC Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní 

předmět, kterým si v adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další 

význam. Hlubší význam adventního věnce může vyzdvihnout požehnání adventního 

věnce. Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná předvánoční výzdoba – 

spíše rodině připomíná, že do jejich domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné 

v každém jednotlivci i ve vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu. Zelené snítky 

adventního věnce nám mohou připomínat nepomíjející život, který nám Bůh daroval 

vtělením svého Syna. Všechno vyprahlé se znovu zazelená a ožije. Světlo adventního 

věnce září v temnotách, které se někdy rozpínají i v naší duši, a teplo svící zahřívá 

naše vychladlá srdce. 

ADVENTNÍ KALENDÁŘE V sakristii jsou ještě k zakoupení poslední kusy. 

adventních kalendářů s inspirativním Božím slovem na každý den. Kalendář má 

magnetickou podložku. Cena jednoho kalendáře je 20 Kč.  

SETKÁNÍ NAD BIBLÍ Ve středu 30. 11. po večerní mši sv. jste srdečně zváni na 

faru na setkání nad Biblí. Jedná se o společnou modlitbu a rozjímání nad textem 

Evangelia, které zazní v neděli během mše sv. Délka setkání je zhruba 30 min. 

POZVÁNKA Kulturní Morava z. s. ve spolupráci s Římskokatolickou farností 

Hlubočky a za podpory Obce Hlubočky pořádá ADVENTNÍ KONCERT 

DUCHOVNÍ HUDBY dnes v neděli 27. listopadu 2022 v 15 h v kostele Božského 

Srdce Páně v Hlubočkách. PROGRAM: Díla českých a světových autorů duchovní 

hudby ÚČINKUJÍCÍ: Aneta Szukalská – soprán, Eva Týfová – violoncello, Tomáš 

Plch – klarinet, Jan Gottwald – varhany. Vstupné dobrovolné. Koncert se koná při 

příležitosti dokončení opravy varhan a zahájení nultého ročníku varhanního festivalu 

Varhany Hané.  

POZVÁNKA Orel Velká Bystřice Velmi amatérské divadlo zve všechny malé i 

velké na reprízu pohádky Zlatovláska 4. 12. v 16 h v orlovně Velká Bystřice. Vstupné 

dobrovolné.  

OZNÁMENÍ Farnost Hlubočky pořádá VÁNOČNÍ PRODEJ DEKORACÍ A 

SLADKOSTÍ 11. prosince 2022 na 3. adventní neděli po nedělní mši svaté ve farním 

kostele Nejsvětějšího Srdce Páně, Výtěžek prodeje bude odeslán na účet Papežského 

misijního díla dětí. 

SBÍRKY Bystrovany 2705 Kč; Bukovany Kč; Přáslavice 522 Kč; 

Velká Bystřice 3243 Kč; Hlubočky 2065 Kč; Individuální dary mimo sbírku: 

věnovali jste 6000 Kč. Děkujeme za vaši štědrost! Zároveň prosíme, pokud 

posíláte finanční dar na účet farnosti, v titulu platby napište pouze „dar 

farnosti“. Příští neděli je sbírka na potřeby našich farností. 

 

Všem přeji krásnou a Bohem požehnanou neděli a dobrou chuť k obědu. 

o. Tomasz 

http://www.vira.cz/Rejstrik-vecny/zehnani-pozehnani.html

