Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky
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Rok 2011

ÚVODNÍK
ŽALM 80
Ochraňuj, co tvá pravice zasadila, výhonek, který sis vypěstoval! Uţ od tebe
neustoupíme, zachovej nás naţivu, a budeme velebit tvé jméno. Hospodine,
Boţe zástupů, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Příprava na přípravu!!!
Výše uvedený povel pochází z doby mojí základní vojenské sluţby. Tehdy
jsem ho bral spíš v „legraci“ (jako mnohé podobné absurdity té doby),
především kvůli uchování si “zdravého rozumu.“ Oprášil jsem ho nyní, po
30-ti letech, abych ho sám pouţil v úplně v jiných okolnostech a intencích.
Opakovaně, ale především tentokrát váţně (ne z nějaké recese) budu
v nejbliţší době ohlašovat „přípravu na přípravu“. V měsíci říjnu a listopadu
tohoto roku bych chtěl spolu s těmi, kteří proţívají jakési „Boţí pučení“ skrze společnou modlitbu posvátného
růţence nechat samotným Pánem naroubovat na „podnoţ stromu Ţivota.“ (Viz Řím 11. 17 nn : „Jestliže Ty ….bereš
sílu z kořene ušlechtilé olivy..)

Ještě jinak ….V neděli 27. 11. 2011 začne pro nás nový církevní rok. V rámci přípravy na velké jubileum
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu má být rok 2012 Rokem svátosti biřmování. Věřím, ţe to můţe být rok
naprosto mimořádných milostí pro kaţdého z nás, pro naše rodiny a příbuzné, pro obě naše farnosti. Rok
biřmování má vyvrcholit na slavnost Seslání Ducha Svatého v neděli 27. 5. 2012. Na tento datum se téţ
soustřeďují připravované lidové misie farnosti, které povedou otcové vincentini z blízkých Loštic.
Jinými slovy…Potřebuji zjistit, zda se během výše uvedené doby v obou našich farnostech najde dostatek
zájemců o přijetí této svátosti a my s počátkem adventu můţeme zahájit oficiální přípravu na přijetí u nás.
V opačném případě budou muset případní adepti vyuţít nabídky olomouckých farností.
K této přípravě na přípravu…Ale i k jiným, moţná právě vrcholícím děním ve vašich osobních ţivotech, ať vám
ţehná Pán.
Váš otec Josef
P.S. Aby toho nebylo málo… ještě malá douška z Katechismu katolické církve:
Čl. 1316: „Biřmování zdokonaluje křestní milost; je svátostí, která dává Ducha Svatého, aby nás hlouběji zakořenil do
božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil náš svazek s církví, aby nás plněji zapojil do jejího poslání a pomáhal
nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy". Čl. 1314: „Církev totiž chce, aby žádné z jeho dětí,
neodešlo z tohoto světa, aniž by bylo zdokonaleno skrze Ducha Svatého darem plnosti Kristovy".

CO SE DĚLO
Vracíme se ke kořenům…
Blagosloví duše moja Gospoda…i vsja vnutreňaja moja…, tak chválil Boha sv. Václav i sv. Ludmila, jejichţ
svátek si právě v tyto dny připomínáme. Otec Rudolf Smahel, který pravidelně slouţí nedělní mše sv.
v Bystrovanech, přišel s návrhem odslouţit bohosluţbu ve staroslověnském jazyce včetně zpěvů. Náš chrámový
sbor nabídku s radostí přijal a v neděli 18.9.2011 znělo bystrovanskou kapličkou: „Gospodi, pomiluj…“,
„Sláva Otcu i svjatomu duchu…, „Věruju…“, „Ótče naš, iže jesi na něběsěch…“ i na závěr „Mnogaja

ljeta…“. Jen čtení a kázání zůstalo v češtině, ale jako vţdy bylo velmi povzbuzující. Byl to silný duchovní
záţitek!
Chrámový sbor poté jakoby symbolicky odjel na soustředění na posvátný Velehrad, kde staroslověnsky také
zpíval (vţdyť je to působiště sv.Cyrila a Metoděje) a svou „šňůru“ končí při bohosluţbě v neděli 2.10.2011 v 9.00
hod. na Nové Ulici.
Marie Plesková
Paprsky
Paprsky - to je název křesťanské hudební skupiny sloţené z mladých lidí
ze všech koutů Moravy. Skupina má kolem 40členů, zpěváků i
hudebníků. U nás na faře měli jedno ze svých soustředění a my jsme je
měli moţnost v sobotu 17.9. 2011 slyšet na koncertě v našem kostele.
Celý koncert se nesl v duchu příjemné a domácké atmosféry. Ve svém
repertoáru mají písně převáţně vlastní tvorby. Všichni, kdo se koncertu
zúčastnili mi dají jistě za pravdu, ţe jejich písničky dokáţí chytnout za
srdce a jejich "paprsky" umí potěšit duši. V neděli pak ještě svými
písněmi chválili Boha při Mši Svaté. Doufám, ţe se jim u nás líbilo a
přijedou nás zase někdy potěšit svými písněmi.
Ludmila Plesková
www.awr.cz/wpimages/paprsky_1.jpg

MIMOJINÉ
Velkobystřické varhany – sbírka
Stále pokračuje sbírka na naše varhany. Za měsíc září 2011 se vybrala částka 14.528,- Kč a je tedy vybráno
celkem 73.953,- Kč. Dárcům moc děkujeme.
Přispívat můţeme buď převodem na účet číslo: 1820154309/0800, vs: 440, ks: 0378, popis příkazce: jméno dárce,
anebo finanční částkou předanou komukoliv z pracovní skupiny: otci Josefovi, p.Slámovi, p.Juráňovi, p.Vlkovi.
Lubomír Vlk
Soutěž pro děti
Váţení přátelé,
srdečně Vás zdravíme. V letošním školním roce proběhne XVIII. ročník soutěţe Bible a my, pokud byste se ho
chtěli zúčastnit s Vaší farností, byli bychom rádi. O jakou soutěţ jde? Jde o vědomostní soutěţ pro děti a mládeţ
od 9 do 19 let, skládá se ze 4 kategorií, kaţdá skupina má jedno téma a k tomuto tématu jsou zaměřeny otázky.
Soutěţ se skládá ze tří kol: základního, které by mělo být napsané do konce října, pak kolo okresní, které se bude
konat koncem listopadu v ZŠ sv. Voršily v Olomouci a pak je kolo ústřední /celostátní/, které se bude konat 1.3.
2012 v Brně na biskupském gymnáziu. Pokud byste měli zájem se soutěţe zúčastnit napište nám do 15. října a my
Vám zašleme otázky pro základní kolo. Vy nám pak do konce října sdělte počet dětí, které se zúčastnily soutěţe a
výherce jednotlivých kategoriích. My vám pak zašleme podrobnosti o okresním kole. V této soutěţi nejde jen o
vědomosti, ale hlavně o vztah k Písmu svatému a pravidelnost v jeho čtení. O podrobnostech se dočtete na odkazu
www.bibleamy.cz
S pozdravem Magdalena Šímová
PS: Výsledky a počty zúčastněných posílejte, prosím, na adresu: Magdasimova@seznam.cz
Krajíc chleba pro chudé
„Nestačí otevřít strádajícím lidem jen svou dlaň,
musíme otevřít také své srdce“.
V neděli 8. 10. 2011 proběhne i v naší farnosti sbírka potravin KRAJÍC CHLEBA PRO CHUDÉ Vybrané
potraviny budou pouţity pro lidi bez domova, kteří vyuţívají sluţeb Charity Olomouc. Podpořte prosím naši
snahu pomáhat i vy
Uvítáme především konzervy, sladkosti (oplatky, čokolády,…), cukr či kávu. Rádi také přijmeme potraviny pro
vaření polévek (rýţe, luštěniny, vejce, po dohodě i zeleninu - brambory, mrkev, celer, cibule, česnek apod.).
Kromě materiálních darů je moţné přispět i finančně. Děkujeme
www.olomouc.charita.cz Kontakty: petr.prinz@olomouc.charita.cz, 739 054 463

Pozor na přechod na zimní čas!!
Nezapomeňte na posunutí času během posledního říjnového víkendu o jednu
hodinu dozadu.
KALENDÁŘ ŘÍJEN
Pondělí 3. 10.
7,30 – Mrsklesy - mše
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
Úterý 4. 10. Památka svatého
Františka z Assisi
10,00 – Hrubá Voda (Domov důchodců)
– mše
17,30 – Svésedlice – mše (Patrocinium
kapličky ve Svésedlicích)
Středa 5. 10.
17,45 – Přáslavice – mše; 18,30–
Vel.Bys. – mše
19,00 – Vel. Bys. (fara) - pastorační
rada farnosti Hlubočky
Čtvrtek 6. 10.
7,30– Vel.Bys. – mše; 17,00 –
Bukovany – mše
Pátek 7. 10. Památka P. M. Růţencové
(První pátek v měsíci říjnu)
16,30 – Hlubočky – Svátost smíření
(otec Fero Petrik)
17,00 – Hlubočky – mše
17,30 – Vel. Bys. Svátost smíření (otec
Fero Petrik)
18,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 8. 10.
8,00 – 14,00 Vel. Bys.(fara) –
podzimní brigáda
17,30 – Přáslavice – mše s nedělní
platností

10,30 - Rajhrad – kněţské svěcení
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností

Neděle 9. 10. XXVIII. Neděle
v mezidobí
8,00 – Vel. Bys. – mše; 9,30 –
Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany - mše; 11,00 –
Bystrovany – mše
15,00 – Kocourovec – mše v kapličce
Pondělí 10. 10.
7,30 – Svésedlice - mše
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
Úterý 11. 10.
17,00 – Vel. Bys. (fara) - pastorační
rada farnosti Vel. Bys.
Středa 12. 10.
17,45 – Přáslavice – mše; 18,30–
Vel.Bys. – mše
19,30 – Vel. Bys. (fara) - ekonomická
rada farnosti Vel. Bys.
Čtvrtek 13. 10.
7,30– Vel.Bys. – mše; 17,00 –
Bukovany – mše
Pátek 14. 10.
16,30 – Hlubočky – Svátost smíření
17,00 – Hlubočky – mše
18,00 – Vel. Bys. Svátost smíření
18,30 – Vel. Bys. – mše
19,30 - Vel. Bys. (fara) - první setkání
zájemců o přípravu na svátost
biřmování
Sobota 15. 10. Památka svaté Terezie
od Jeţíše

Neděle 23. 10. XXX. Neděle
v mezidobí
8,00 – Vel. Bys. – mše; 9,30 –
Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany - mše; 11,00 –
Bystrovany – mše
15,00 – Vel. Bys. (kostel) – svátostné
poţehnání
15,30 – Vel. Bys. (fara) – „Povídání o
madridském setkání se Svatým Otcem“
(prezentace a beseda s účastníky
„Světovího setkání“)
Pondělí 24. 10.
7,30 – Svésedlice - mše
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
Středa 26. 10.
17,45 – Přáslavice – mše; 18,30–
Vel.Bys. – mše
Čtvrtek 27. 10.
7,30– Vel.Bys. – mše; 17,00 –
Bukovany – mše
Pátek 28. 10. Svátek svatého Šimona a
Judy Tadeáše
(Příprava na přijetí plnomocných
odpustků pro duše v očistci)
16,00 – Hlubočky – Svátost smíření
(otec Fero Petrik)
17,00 – Hlubočky – mše
17,30 – Vel. Bys. Svátost smíření (P.
Fero Petrik)
18,30 – Vel. Bys. – mše

Neděle 16. 10. XXIX. Neděle
v mezidobí
8,00 – Vel. Bys. – mše; 9,30 –
Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany - mše; 11,00 –
Bystrovany – mše
Pondělí 17. 10.
7,30 – Svésedlice - mše
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
Středa 19. 10.
17,45 – Přáslavice – mše; 18,30–
Vel.Bys. – mše
Čtvrtek 20. 10.
7,30– Vel.Bys. – mše; 17,00 –
Bukovany – mše
Pátek 21. 10.
16,30 – Hlubočky – Svátost smíření
17,00 – Hlubočky – mše
18,00 – Vel. Bys. Svátost smíření
18,30 – Vel. Bys. – mše
19,30 - Vel. Bys. (fara) - druhé setkání
zájemců o přípravu na svátost
biřmování
Sobota 22. 10.
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností

19,30 - Vel. Bys. (fara) - třetí setkání
zájemců o přípravu na svátost
biřmování
Sobota 29. 10.
15,00 – Vel. Bys.(hřbitov) ekumenická vzpomínková bohosluţba
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Přechod na zimní čas (během noci se
hodiny posunou dozadu)
Neděle 30. 10. XXXI. Neděle
v mezidobí
8,00 – Vel. Bys. – mše; 9,30 –
Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany - mše; 11,00 –
Bystrovany – mše
15,00 Vel. Bys. (kostel) - svátostné
poţehnání
15,30 Vel. Bys. (fara) – Václav Renč
„Popelka Nazaretská“
(komponované pásmo v podání Kamila
Koulu)
Pondělí 31. 10.
7,30 – Svésedlice - mše
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
Úterý 1. 11. Slavnost Všech svatých
17,00 – Vel Bys. (kostel) - mše
18,00 – Vel. Bys. – průvod na hřbitov a
vzpomínková poboţnost
Středa 2. 11. Vzpomínka na všechny
zesnulé
15,30 – Mrsklesy - mše
17,00 hod - Hlubočky - Mše svatá za
všechny zesnulé
Čtvrtek 3. 11.
(čtvrtek před prvním pátkem – den
modliteb za kněze)
7,30– Vel.Bys. – mše; 17,00 –
Bukovany – mše
Pátek 4. 11. Památka svatého Karla
Boromejského, biskupa
(První pátek v měsíci listopadu)
15,30 – Hlubočky – Svátost smíření
16,00 – Hlubočky – mše
17,00 – Vel. Bys. Svátost smíření
17,30 – Vel. Bys. – mše
18,30 - Vel. Bys. (fara) - čtvrté setkání
zájemců o přípravu na svátost
biřmování
Sobota 5. 11.
16,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Neděle 6. 11. XXXII. Neděle
v mezidobí
8,00 – Vel. Bys. – mše; 9,30 –
Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany - mše; 11,00 –
Bystrovany – mše
Změna programu vyhrazena.
Sledujte,prosím, nedělní ohlášky!

SOUTĚŽ
Svatý …….. - v poledne košile, ráno kožíšek.
Po svatém …………čepici na uši.
Po svatém …………podzim se blíží.
O svaté ………..ubývá mlha na úsvitě.
………….na ledě, Vánoce na blátě.
O svaté ………….ležívá sníh na dvoře.
Svatá …………..deštěm obmyla.
Na svatého…………… ještě se zem zahřeje.
………… svatí dluhy platí.
Na svatého…………..je už zima celá naše.
Na svatého…………..bývá dobrá peřina.
Prší-li na svatého………….., budou otavy shnilý.

I v dnešním čísle časopisu Děníček jsme si pro Vás připravili Soutěţ. Doplňte pranostiky pro měsíce září aţ prosinec.
Pro jednoho z vás je opět nachystaná sladká odměna.
SMS nejpozději do středy 26.října ve tvaru: DENICEK_JMÉNO_TAJENKA na 773 99 31 31
Tajenka z minulého čísla: SVATÝ VÁCLAV
Výherce: Adéla Králičková
Blahopřejeme!

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

FARNÍ KNIHOVNA
zve všechny na duchovní povzbuzení do knihovny na četbu knih každý pátek:
v letním čase od 17.00-18.00 hod.
v zimním čase od 16.00-17.00 hod.
Knihovna je nyní umístněna na faře ve Velké Bystřici v zasedací síni Charity.
******************************************************************************************

CVIČENÍ ŽEN
(protahovací a posilovací cvičení)
KDY:
PONDĚLÍ 19:30 – 20:30HOD.
KDE:
ORLOVNA VE VELKÉ BYSTŘICI
S SEBOU: Sportovní oblečení, obuv, karimatku
CENA:
15kč, členky ORLA zdarma
******************************************************************************************

VÝSTAVA AMATÉRSKÝCH MALÍŘŮ A FOTOGRAFŮ
Ve dnech 13. – 20.11. 2011 proběhne jiţ tradiční výstava amatérských malířů a fotografů v naší orlovně ve
Velké Bystřici. Slavnostní zahájení, spojené opět s hudebním vystoupením, bude v neděli 13.11.2011 v 16.00
hod. Kdo bude vystavovat a vystupovat? Prozradíme aţ v pozvánce v příštím čísle!
SRDEČNĚ ZVEME!
******************************************************************************************
Obec Hlubočky a římskokatolická farnost Hlubočky
Vás zvou na
KONCERT BAROKNÍ HUDBY u příleţitosti Dne české státnosti

MUSICA ORGANUM
varhany - Jiří Šon soprán - Kateřina Jurášková
trubka - Petr Jurášek
Program:
skladby J.S. Bacha, G.F. Händela, A. Melaniho a další
KDY:
neděle 2.10.2011 16:00
KDE:
kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Hlubočkách
Koncert je věnován památce pana Václava Bohačíka, který by se letos dožil 70 let
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!!
Vychází 2.10.2011, uzávěrka dalšího čísla 25.10.2011. Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na denicekvb@seznam.cz. Farní
webové stránky www.farnost-vbystrice.wz.cz, příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na farnostvbystrice@centrum.cz. Redakční rada:
Eva Krätschmerová, Miloslav Krätschmer , P. Josef Opluštil, – Vydává Římskokatolická Farnost Velká Bystřice pro vnitřní potřebu farnosti. Cena: dle zváţení

