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ÚVODNÍK
Budu kráčet před Hospodinem v zemi ţivých
Miluji Hospodina, neboť slyšel můj prosebný hlas, neboť naklonil ke mně
svůj sluch v den, kdy jsem ho vzýval: Obepjaly mě provazy smrti, dostihly
mě smyčky podsvětí, uvízl jsem v tísni a trýzni. Hospodinovo jméno jsem
vzýval: "Ach, Hospodine, zachraň mi život!" Hospodin je milostivý a
spravedlivý, Bůh náš je milosrdný. Hospodin chrání prosté lidi; pomohl mi,
když jsem byl v bídě. Vždyť vysvobodil můj život ze smrti, mé oči ze slz,
mé nohy z pádu.
Jak rychle to uteklo…
Tak zní první povzdech pamětníka.
Ve čtvrtek 2. listopadu 2006 jsem se poprvé mohl zahlédnout ve svitu
svíček tváře svým nových farníků na velkobystřickém hřbitově. Bohužel,
mnohé z těch tváří jakoby zůstaly pro mne v tom šerosvitu…Snad se
neztratí do úplné tmy ?!
Druhý povzdech - těch 5 let nutí k malé bilanci…Mezitím… Pán života a
smrti povolal na věčnost (podle matrik farnosti Velká Bystřice a Hlubočky)
60 našich bratří a sester. Kromě toho - 96 dětí, (mezi nimi i několik dospělých!), se naopak znovu narodily
skrze vodu křtu v našich křtitelnicích. Rovněž 19 odvážných dvojic před Bohem vstoupilo do stavu
manželského. Atd…….Snad se nám neztratí ?!
Třetí povzdech – Naproti tomu žádná matrika není schopná vyjádřit, kolikrát se otevřely dveře zpovědnic. Jak
mnohokrát mohly vaše uši slyšet posvátná slova rozhřešení. Také jen velice přibližná čísla jsou napsaná do
výkazů, které by měly našemu biskupovi přiblížit náš duchovní hlad. Přes všechnu výše uvedenou nemožnost
nebo přibližnost je zde jeden přesnými numery vyjádřeny alarmující fakt, že jen 20 zesnulých bylo na svůj
odchod z tohoto světa připraveno – tzn., že přijali i svátostnou posilu. Snad se těch zbylých 40 nepřipravených
neztratí?!
Čtvrtý povzdech – Vůbec nelze spočítat ani jinak slovy vyjádřit množství a intenzitu skutků lásky, které Bůh
prokázal skrze vás…Snad se to dobro neztratí mojí vinou?!
Prosím pomozte mi pomáhat, abychom se neztratili sobě navzájem!!!
S vděčností a nadějí váš otec Josef
P. S. Pátý povzdech – v rámci přípravy na přípravu (na svátost biřmování) se zatím vážně vyslovilo 5 lidí!?
CO SE DĚLO
Povídání o Světových dnech mládeţe v Madridu
Jistě jste už o této akci slyšeli, viděli i četli mnoho, od českých médií až po náš farní časopis
Děníček. To vše se však zdaleka nevyrovná setkání s některým z účastníků, který to všechno
prožil. Tuhle možnost jsme měli v neděli 23. 10. Několik mladých (za naši farnost Anežka
Chudíková) a mezi nimi i otec Milan se s námi podělili o svoje zážitky z Madridu, které
podpořili promítáním fotek. Podívali jsme se tak na setkání z jiného pohledu než

zpravodajského. Dozvěděli jsme se o hezkých chvílích, ale i o úskalích s ubytováním či počasím. Každopádně
žádné úskalí nedokázalo mladým vzít radost a nadšení. Myslím, že na jedné věci se shodli všichni zúčastnění, a
to jak na ně zapůsobila vigilie se svatým otce a jak se asi dvou miliónový dav rázem ztišil před vystavenou
eucharistií.
VB
KALENDÁŘ LISTOPAD
Pondělí 7. 11.
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) –
mše zástup; 15,45 – Mrsklesy – mše
17,00 – 19,30 Vel Bystřice
vyučování náboženství na faře
Úterý 8.11.
17,45 - Přáslavice – mše na zakončení
„dušičkového týdne“
Středa 9. 11. Svátek Posvěcení
lateránské basiliky
15,30 – 17,30 Vel Bystřice
vyučování náboženství na faře
17,45 – Velká Bystřice - mše; 18,30 Velká Bystřice - pastorační rada
Čtvrtek 10. 11. Památka svatého Lva
Velikého, papeže a učitele církve
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 11. 11. Památka svatého
Martina Tourského
15,30 – Hlubočky – svátost smíření;
16,00 – Hlubočky – mše
17,00 – Vel. Bys. - svátost smíření;
17,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 12. 11. Památka svatého
Josafata, biskupa a mučedníka
10,00 – Velká Bystřice – křestní obřad
16,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Neděle 13. 11. XXXIII. Neděle
v mezidobí
8,00 Velká Bystřice mše; 9,30
Hlubočky mše 11,00 Bukovany mše
11,00 Bystrovany mše
16,00 – Vel. Bys. - orlovna –
vernisáž výstavy amatérských umělců
13.- 20. 11. - Výstava amatérských malířů a
fotografů ve velkobystřické orlovně
Pondělí 14. 11.
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) –
mše; 15,45 – Svésedlice - mše
17,00 – 19,30 Vel Bystřice vyučování
náboženství na faře
Úterý 15. 11.
17,45 – Velká Bystřice - mše
Středa 18. 11.
15,30 – 17,30 Vel Bystřice vyučování
náboženství na faře
17,45 - Přáslavice – mše
Čtvrtek 17. 11. Památky svaté
Alžběty Uherské, řeholnice (státní
svátek)
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 18. 11.
15,30 – Hlubočky – svátost smíření;
16,00 – Hlubočky – mše
17,00 – Vel. Bys. - svátost smíření;
17,30 – Vel. Bys. – mše

18,00 Bystrovany mše pro mládež
(slouží otec Rudolf)
O tomto víkendu (19. -20. 11. 011)
bude mít na naší faře soustředění
studentská schola z kostela P.M.
Sněžné v Olomouci. Ta také doprovodí
svou hudbou a zpěvem nedělní liturgii
ve Velké Bystřici.
Sobota 19. 11.
11,00 – Velká Bystřice – křestní obřad
16,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Neděle 20. 11. Slavnost Jeţíše
Krista Krále (poslední neděle
v liturgickém roce)
8,00 Velká Bystřice mše;9,30
Hlubočky mše 11,00 Bukovany mše
11,00 Bystrovany mše
Od pondělí 21. 11. do soboty 26. 11.
bude otec Josef na duchovních
cvičeních. Budou ho zastupovat kněží
z okolí; podrobnosti ohledně pořadu
bohoslužeb budou v nedělních
ohláškách (20. 11. 011)
Pondělí 21. 11. Památka Zasvěcení
P.M. v Jeruzalémě
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) –
mše (zástup)
17,00 – 19,30 Vel Bystřice vyučování
náboženství na faře
Středa 23. 11. Připomínka svatého
Klementa I.
15,30 – 17,30 Vel Bystřice vyučování
náboženství na faře
17,45 - Přáslavice – růžencová
pobožnost
Čtvrtek 24. 11. Připomínka svaté
Kateřiny Alexandrijské
17,00 – Bukovany – mše (zástup)
Pátek 25. 11.
15,30 – Hlubočky – svátost smíření;
16,00 – Hlubočky – mše (zástup)
17,00 – Vel. Bys. - svátost smíření;
17,30 – Vel. Bys. – mše (zástup)
Sobota 26. 11.
16,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Při bohoslužbách o I. Neděli adventní
(včetně mše s nedělní platností) se budou
žehnat adventní věnce
Neděle 27. 12. I. Neděle adventní
8,00 Velká Bystřice mše; 9,30
Hlubočky mše; 11,00 Bukovany
mše; 11,00 Bystrovany mše

15,00 Hlubočky adventní koncert
17,00 Vel. Bys. (fara) posezení u
adventního věnce
Po skončení bohoslužeb během první neděle
adventní (27. 11. 2010) budou k prodeji
adventní věnce, vyrobené klienty DPS.
Svaté Anny ve Velké Bystřici
Pondělí 28. 11.
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) –
mše; 15,45 – Mrsklesy – mše
17,00 – 19,30 Vel Bystřice vyučování
náboženství na faře
Úterý 29. 1.
7,00 – Velká Bystřice – ranní adventní
tichá mše
Středa 30. 12. Svátek svatého
Ondřeje, apoštola
7,00 – Velká Bystřice – ranní
adventní tichá mše
15,30 – 17,30 Vel Bystřice vyučování
náboženství na faře
17,45 - Přáslavice – mše
Čtvrtek 1. 12. Připomínka svatého
Edmunda Kampiána
7,00 – Velká Bystřice – ranní adventní
tichá mše
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 2. 12. První pátek měsíce
prosince
15,30 – Hlubočky – svátost smíření
(cizí zpovědník)
16,00 – Hlubočky – mše
16,30 – Vel. Bys. - svátost smíření
(cizí zpovědník)
17,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 3. 12. Památka svatého
Františka Xaverského
7,00 – Velká Bystřice – ranní adventní
tichá mše
16,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Neděle 4. 12. II. Neděle adventní
8,00 Velká Bystřice mše; 9,30
Hlubočky mše; 11,00 Bukovany
mše; 11,00 Bystrovany mše
17,00 Vel. Bys. (fara) posezení u
adventního věnce
Předvánoční brigáda v kostele a na
faře proběhne třetí prosincovou sobotu
17. 12. 2010
od 8,00 do 14,00 hod. Prosíme,
přijďte nám pomoci.
Změna programu vyhrazena. Sledujte, prosím,
nedělní ohlášky!

MIMOJINÉ
Hlubočské zvony byly, nebyly a snad budou
To byly a nebyly by se dalo v nadpisu opakovat několikrát. Protože hlubočská farní kronika není k nalezení a
většina pamětníků byla odsunuta, bylo dohledávání historických údajů obtížnější. Já čerpám především z dokladů
vyhledaných panem Markem Bohušem a paní Mikiskovou. Jak to tedy se zvony v Hlubočkách bylo? První sada
zvonů byla odlita Richardem Heroldem z Chomutova v roce 1908. Jejich fotografii v autentické zvonové stolici
můžete vidět na obrázku.
Největší zvon byl zasvěcen Pane Marii a měl průměr 100
cm. Prostřední zvon , na obrázku je v dolním závěsu, nesl
jméno sv. Floriána a měl průměr 80 cm. Nejmenší zvon, na
obrázku v horním závěsu, byl zasvěcen sv. Josefovi a měl
průměr 70cm. Tyto zvony byly zrekvírovány v roku 1916 a
1917.
Ihned po válce byla objednána výroba nových zvonů u stejné
zvonařské díly. Tyto zvony byly odlity v roce 1922.
Zajímavé je, že byla odlita stejná sada zvonů. Tedy nejenom
co se velikosti týče, ale zvony nesly jména stejných světců.
Dochovaný doklad pana faráře Adolfa Trubriga hovoří o
třech zvonech o velikosti 600 kg (průměr 102 cm), 300 kg
(80cm) a 175 kg (68,5 cm). V roce 1942 byly zabaveny dva
zvony o průměru 102 a 80 cm.
Dnes se ve věži kostela nachází zvon sv. Florián. Jeho
výzdoba je daleko skromnější, než je výzdoba zvonů na
obrázku. Mělo by tedy jít o nejmenší ze zvonů pořízených v roce 1922. Tedy na první přečtení se zdá, že naši
předkové nechali odlít stejnou sadu zvonů. Když jsem se do dokladů zadíval pozorněji, tak jsem si všimnul, že
k drobné změně došlo. Tedy sv. Josef byl v nové sadě větší jak sv. Florián. Zda-li to tak bylo, nebo jde jen o
chybu záznamů, vlivem přepisů, se asi nedovíme.
Po druhé světové válce doba odlévání nových zvonů příliš nepřála. I přesto, že se občas podařilo nějaký zvon
odlít, s neperspektivní farností Hlubočky byly jiné záměry. V minulém roce, a to především z iniciativy starších
farníků, bylo rozhodnuto o založení samostatného finančního účtu, na který budou shromažďovány prostředky
k pořízení nového zvonu. Chtěli bychom respektovat velikosti zvonů, které byly dříve ve věži. Proto uvažujeme
o zakoupení zvonu střední velikosti. Zvon by nesl jméno sv. Václav.
V současnosti jsme oslovili zvonařské dílny a postupně domlouváme jejich návštěvu ve věži kostela, která by
měla předcházet zaslání cenové nabídky. Jsem-li u ceny, pak musím říci, že nám schází ještě přibližně 80.000 Kč
z ceny zvonu. Do této ceny nepočítám náklady na zavěšení a pohon zvonu. Jde samozřejmě jen o odhad, který
bude upřesněn až po obdržení cenových nabídek. Naši snahou je přivítat nový zvon v kostele v květnu příštího
roku. Ti z vás, kteří by chtěli na pořízení zvonu přispět, mohou zaslat finanční dar na účet zřízený u ČSOB
244508564/0300.
Historie zvonařského rodu Heroldů sahá až do roku 1790. Za druhé světové války se ovšem přeorientoval na
válečnou výrobu. Na konci války, 8. května 1945, se historie této zvonařské rodiny tragicky ukončila. Asi se již
nedovíme, proč zrovna byla zadána výroba zvonů do Chomutova, ale ten, kdo se chce dovědět něco více o této
zvonařské dílně, může tak učinit na internetové adrese www.cs.wikipedia.org/wiki/Heroldové.
Jiří Preč
Farní knihovna
Nezapomněl jsi na páteční půst? Jestli ano, můžeš věnovat půl hodinku duchovní četby každý pátek. Knihovna
je pro tebe otevřená od 16.00-17.00 hod.
Sbírka na varhany
Díky moc všem, kteří stále přispíváte na sbírku na opravu našich varhan. Za měsíc říjen se vybralo 12.207 Kč,
celkem máme tedy vybráno 86.160 Kč.

SOUTĚŢ
I v dnešním čísle časopisu Děníček jsme si pro Vás připravili Soutěž. Doplňte známe žalmy. Pro jednoho z vás je
opět nachystaná sladká odměna.
Kde je opravdová …………., tam přebývá Bůh.
Budu ………….. tvé jméno, můj Bože, králi.
Aleluja, …………, aleluja
………… do celého světa a hlásejte evangelium.
Hospodin je mé světlo a má ……………
Do tvých rukou, …………, poroučím ducha svého.
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! …………… svá srdce!
Toto je den, který učinil Pán, ………. a radujme se z něho
Blaze ………….., kdo se bojí Hospodina.
…………. a viste, jak je Hospodin dobrý.
Slovo se ……….tělem a přebývalo mezi námi
Ať ……na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.
Bože můj, ……..můj, proč si mě opustil?
Hospodin je můj…………, nic nepostrádám.
Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí ………národ!
Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus, Kristus ……… všem.

SMS nejpozději do středy 26.října ve tvaru: DENICEK_JMÉNO_TAJENKA na 773 99 31 31
Tajenka z minulého čísla: ROK BIŘMOVÁNÍ
Výherce: Benedikta Juráňová
Blahopřejeme!

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

Obec Hlubočky a římskokatolická farnost Hlubočky vás srdečně zvou na

ADVENTNÍ KONCERT
Kdy:
Kde:
Vystoupí:

27.11.2011. v 15:00 hodin
Chrám Nejsvětějšího Srdce Páně v Hlubočkách
Ludmila Chodilová – zpěv
Monika Dědičová – hoboj
František Tomek - varhany, zpěv
******************************************************************************************

Orel Velká Bystřice

8. VÝSTAVU AMATÉRSKÝCH MALÍŘŮ A FOTOGRAFŮ
Kdy:
Kde:
Vystavují:

13. - 20. 11. 2011
Orlovna ve Velké Bystřici
P. Juráň, D. Elsnerová, M. Vojáček, P. Vojáček, L. Žaloudek, I. Foretová, J. Balcárek, J.
Kroupa, M. Coufal, P. Langer, J. Malaska, E. Horáková, J. Baránek
Zahájení výstavy: 13. 11. 2011 v 16.00 hod. krátkým koncertem Chrámového sboru V. Bystřice a dětského
orchestru „Bystrovanský šraml“.
Srdečně Vás zveme na toto „setkání umění“!
Výstava bude k zhlédnutí denně Po-Út-St-Pá-So: 14.00 – 17.00 hod., Čt 17. 11. a Ne: 9.00 - 17.00 hod.
******************************************************************************************

MLÁDEŢNICKÁ MŠE
Kdy: 18.11.2011 18:00
Kde: Bystrovany

Hudba:
Slouţí:

orchestr„Bystrovanský šraml“
otec Rudolf Smahel

Po mši bude následovat občerstvení a další program.
Vychází 6.11.2011, uzávěrka dalšího čísla 23.11.2011. 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 zvážení

