Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky

Ročník 12

Číslo 12

Rok 2011

ÚVODNÍK
Advent – převlek pro stres a kšeft?! (Benedikt XVI.)
Co je to vlastně advent? Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, ţe to vnímáme často jako nějaký
převlek pro hektičnost, stres a kšeft, který je ozdoben levnými šablonami, na něţ uţ stejně dávno nikdo nevěří. V
mnohém to můţe být pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou pravdu. Lze ovšem také zcela opačně říct, ţe advent
je časem, v němţ se uprostřed nevěřícího světa stává viditelným něco ze světla ztracené víry, jako bychom
vnímali jeho odlesk.
Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, protoţe jejich původní světlo je stále na cestě k nám. Také kaţdé
tajemství si často uchovává něco z tepla a naděje pro ty, kteří uţ nedokáţou věřit. Proto lze také říci, ţe advent je
časem, v němţ se mobilizuje dobro, které uţ bylo skoro zapomenuto, probouzí se ochota myslet na druhé a dobro
jim prokazovat.
Zázrak se nekonal
Francouzský spisovatel Julien Green vypráví, ţe v mládí, přestoţe si hověl v poţitcích a odsuzoval církev,
existovalo něco zvláštního: čas od času zašel do kostela s nepřiznanou touhou, aby se stal zázrak, který by jej
rázem propustil na svobodu z jeho „vězení“. „Zázrak se nekonal,“ pokračuje Green ve své zprávě, „ale z dálky
jsem vnímal jakousi zvláštní Přítomnost.“
To, co vypráví Julien Green o svém bouřlivém mládí, překvapivě připomíná zápas, kterému, jak se zdá, je
vystavena naše doba. Projevuje se zde podoba moderního ţivota, který nám na jedné straně připadá jako
neodmyslitelný rys naší svobody, na druhé straně jej však chápeme jako otroctví, z něhoţ by nás měl vysvobodit
nejlépe nějaký zázrak.
Bůh s námi jedná zcela lidsky
Ochota otevřít se tajemné Přítomnosti, pomalu ji přijímat, dovolit jí, aby do mě mohla pronikat, to je to, co se
děje v adventu – první záblesky světla v ještě tolik temné noci. Aţ se nám podaří sestoupit z trůnu své
namyšlenosti, stane se to, o čem v Bibli ţalmista říká, ţe srdce se pozvedne, nabere výšku a skrytá Boţí
přítomnost začne pronikat hlouběji do našeho zmateného ţivota.
Advent není ţádný náhlý div či zázrak. Bůh s námi jedná zcela lidsky, krok za krokem nás vede a čeká na nás.
Dny adventu se podobají tichému klepání na naše nitra, abychom se odváţili hledat tajemnou Boţí přítomnost,
která jediná můţe člověka opravdu osvobodit.
Zdroj: http://www.pastorace.cz/
MIMOJINÉ
Charitní pečovatelská sluţba ve Velké Bystřici a okolních obcích
Uţ to budou dva roky, co zahájila svoji činnost Charitní pečovatelská sluţba, která má své zázemí na faře ve
Velká Bystřice, kde se nachází zázemí pro pracovníky v rekonstruovaných prostorách fary na Kříţkovského ulici
38. Odtud vyráţí do terénu pečovatelky či koordinátorka a zajišťují péči o klienty ve Velké Bystřici,
Samotiškách, Svésedlicích, Přáslavicích, Bystrovanech, Bukovanech, Mrsklesích, Hlubočkách, Dolanech,
Bělkovicích, Toveři a v Daskabátu.

Naše sluţba nabízí pomocnou ruku i srdce zejména seniorům, ale i ostatním dospělým lidem se zdravotním
postiţením, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci či postiţení potřebují pomoc jiné osoby, tak, aby mohli
důstojně ţít ve svém domácím prostředí. Dále se snaţí zachovávat jejich sociální vazby, podporovat jejich běţný
způsob ţivota a dodávat psychickou či duchovní podporu v jejich aktuální ţivotní situaci.
Největší zájem ze strany uţivatelů a jejich rodinných příslušníků je o pomoc při osobní hygieně, přípravě a
podávání stravy, úklidu domácnosti a o různé pochůzky např. vyzvedávání léků.
Nově zjišťujeme, zda by naši klienti měli zájem vyuţívat sluţeb dobrovolníků Charity. Tyto sluţby jsou
bezplatné a jedná se např. o předčítání, společenské hry, vycházky, atd..
Nabízíme také základní sociální poradenství: informace o kompenzačních pomůckách a o úpravách bytových
podmínek pro tělesně handicapované; poradenství pro dospělé, kteří se vzhledem ke své nemoci ocitli v situaci,
se kterou si neví rady a potřebovali by získat informace, jaké jsou moţnosti pomoci; poradenství, které se týká
zdravotního postiţení vyţadujícího odbornou péči a následné nasměrování k organizacím, které ji zajišťují.
Pro potřeby uţivatelů jsme k dispozici v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin. Mimo tuto dobu jsou jednotlivé
pečovatelské návštěvy poskytovány po vzájemné dohodě, nejpozději však do 20:00 hodin. O víkendu a ve státní
svátky je sluţba poskytována taktéţ po vzájemné dohodě, maximální doba návštěvy můţe být 1,5 hodiny.
Naším cílem je především poskytování kvalitní péče, tak, aby byli uţivatelé spokojeni a mohli zůstat co nejdéle
ve své domácnosti, v kruhu své rodiny, v prostředí, na které jsou zvyklí.
Kontaktní osobou pro podání podrobnějších informací o pečovatelské sluţbě a pro její zavedení je koordinátorka
a sociální pracovnice Mgr. Alena Pírková, tel. 734 435 073.
Více informací můţete najít na www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-STH
Velkobystřické varhany – sbírka
Stále pokračuje sbírka na naše varhany. Za měsíc listopad 2011 se vybrala částka 6.865,- Kč a je tedy vybráno
celkem 93.025,- 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.
Zpracoval: Lubomír Vlk
CO SE DĚLO
8. Výstava amatérských malířů a fotografů 13.-20.11.2011
Dne 13.11.2011 byla v orlovně zahájena jiţ osmá výstava amatérských malířů a fotografů! Tradičně vystoupil
Chrámový sbor z Velké Bystřice pod vedením Ivany Juráňové, tentokrát si pro posluchače přichystali několik
svatebních písní. Pozván byl také „Bystrovanský šraml“ – dětský orchestr Radima Černína; zahráli směs
filmových melodií (Nutno podotknout, ţe jejich loňské vystoupení
inspirovalo jednoho z amatérských malířů ke vzniku obrazu s názvem
„Šraml“, vystaveného letos). Obě umění „pro potěchu ucha i duše“ byly
odměněny velkým potleskem publika v zcela zaplněném sále orlovny.
Organizátorka výstavy, paní Marie Plesková, představila také účastníky
výstavy – malíři: Jan Balcárek, Dagmar Elsnerová, Ivana Foretová, Petr
Juráň, Miloš Vojáček, Pavel Vojáček, Ladislav Ţaloudek; fotografové:
Marek Coufal, Eva Horáková, Jiří Kroupa, Pavel Langer, Jan Mahr, Jiří
Malaska a řezbář Josef Baránek; většina z nich pochází z Velké Bystřice
či z blízkého okolí. Obrazy i fotografie byly opravdu nádherné, obyčejný
člověk nepozná, ţe se jedná o díla amatérů, tedy bez uměleckého
vzdělání, pro něţ je malování či fotografování jen koníčkem ve volném čase. Instalace děl byla velmi vkusná,
krásu děl podtrhující: Rok od roku úroveň výstavy stoupá. Není neţ popřát malířům a fotografům pevnou ruku,
inspiraci a zdar ve tvoření; organizátorům podporu a chuť, abychom se příští rok mohli opět těšit na toto „Setkání
umění“.
Marie Adamcová

KALENDÁŘ PROSINEC
Pondělí 5. 12.
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) –
mše;
15,45 – Svésedlice - mše
Úterý 6. 12. Památka svatého
Mikuláše
7,00 – Velká Bystřice – ranní adventní
tichá mše
Středa 7. 12. Památka svatého
Ambroţe
7,00 – Velká Bystřice – ranní adventní
tichá mše
15,45 Přáslavice – mše
Čtvrtek 8. 12. Slavnost P.M. Počaté
bez poskvrny hříchu prvotního hříchu
7,00 – Velká Bystřice – ranní adventní
tichá mše
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 9 12.
15,30 – Hlubočky – svátost smíření
16,00 – Hlubočky – mše
16,30 – Vel. Bys. - svátost smíření
17,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 10. 12.
7,00 – Velká Bystřice – ranní adventní
tichá mše
16,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Neděle 11. 12. III. adventní
8,00 – Velká Bystřice - mše; 9,30 Hlubočky - mše
11,00 - Bukovany mše; 11,00 –
Bystrovany mše
18,30 – Velká Bystřice adventní koncert
v kostele
Pondělí 12. 12.
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) –
mše
Úterý 13. 12. Památka svaté Lucie
7,00 – Velká Bystřice – ranní adventní
tichá mše
15,45 Přáslavice – mše
Středa 14. 12. Památka svatého Jana
od Kříţe
7,00 – Velká Bystřice – ranní adventní
tichá mše
16,00 – Hlubočky – předvánoční
besídka ţáků ZŠ v kostele
Čtvrtek 15. 12.
7,00 – Velká Bystřice – ranní adventní
tichá mše
17,30 – Bukovany – mše

Pátek 16. 12.
15,30 – Hlubočky – svátost smíření
16,00 – Hlubočky – mše
16,30 – Vel. Bys. - svátost smíření
17,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 17. 12.
7,00 – Velká Bystřice – ranní adventní
mše a snídaně na faře
8,00 – 14,00 Vel. Bys. (fara a kostel) brigáda
16,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Neděle 18. 12. IV. neděle adventní
8,00 – Velká Bystřice - mše; 9,30 Hlubočky - mše
11,00 - Bukovany - mše;
(Všechny mše slouţí otec Metoděj
Hofman OT)
11,00 – Bystrovany - mše
Pondělí 19. 12.
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
Úterý 20. 12.
7,00 – Velká Bystřice – ranní adventní
tichá mše
Středa 21. 12.
7,00 – Velká Bystřice – ranní adventní
tichá mše
15,45 Přáslavice – mše
Čtvrtek 22. 12.
7,00 – Velká Bystřice – ranní adventní
tichá mše
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 23. 12.
15,30 – Hlubočky – svátost smíření
16,00 – Hlubočky – mše
16,30 – Vel. Bys. - svátost smíření
17,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 24. 12.
14,00 – Bukovany – otvírání jesliček
s nejmenšími (otec Josef)
16,00 – Bystrovany – večerní mše
z Vigilie Narození Páně (otec Josef)
16,00 – Posluchov - večerní mše z Vigilie
Narození Páně (otec Gorazd)
22,00 – Vel. Bys. – noční mše z Vigilie
Narození Páně (otec Josef) Česká mše
vánoční od J.J.R.
Neděle 25. 12. Slavnost Narození
Páně
8,00 Velká Bystřice mše; 9,30
Hlubočky mše 11,00 Bukovany mše
11,00 – Bystrovany - mše

Pondělí 26. 12. Svátek svatého
Štěpána
8,00 Velká Bystřice mše; 9,30
Hlubočky mše 11,00 Přáslavice
mše
15,00 - Hlubočky - koncert (Česká
mše vánoční od J.J.R.)
Úterý 27. 12. Svátek sv. Jana,
apoštola
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) –
mše
16,00 – Kocourovec - mše
a ţehnání vína
Středa 28. 12. Svátek sv. Mláďátek,
Vlaková výprava na brněnské betlémky
8:10 – Vel. Bys. zastávka – odjezd
18,51 – Olomouc (Hl.n.) - příjezd
Čtvrtek 29. 12. pátý den v oktávu
Narození Páně
15,45 - Mrsklesy – mše
16,45 – Svésedlice - mše
Pátek 30. 12. šestý den v oktávu
Narození Páně
15,30 – Hlubočky – Svátost smíření
16,00 – Hlubočky – mše
17,00 – Vel. Bys. Svátost smíření
17,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 31. 12. Sv. Silvestra I.,
papeţe
12,00 – Vel. Bys. „Silvestr pro
mládeţ“
16,00 – Vel. Bys. – mše
18,00 - Vel. Bys. – koncert v kostele
20,00 – 23,30 Velká Bystřice - tichá
adorace
23,30 Velká Bystřice svátostné
poţehnání

L. P. 2012
Neděle 1. 1. 2012 Slavnost Matky
Boţí,
8,00 – Velká Bystřice - mše; 9,30 Hlubočky - mše
11,00 - Bukovany - mše;
11,00 – Bystrovany - mše
Otec Josef odjede na krátkou
dovolenou
(vrátí se 6. 1. 011 na mši svatou)
Z m ě n a p r o g r a m u
v y h r a z e n a .
Sledujte, prosím, nedělní
ohlášky.

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

HLEDÁME OCHOTNÉ MALÉ A VELKÉ LIDIČKY NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU!
POŢADUJEME:
NABÍZÍME:

trochu času 7.-8.ledna a ochotu pomoci.
mrznoucí ruce i nohy, ale i hřejivý pocit dobrého skutku.

Přihlaste se, prosím, co nejdříve na tel. 737 311 844 Plesková Marie

JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
KDY:
při „půlnoční“ na Štědrý večer ve 22 hodin
KDE:
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici
V PODÁNÍ: rozšířeného velkobystřického chrámového sboru a orchestru pod vedením Radima Černína v
basovém partu tentokrát uslyšíte také sólistu olomouckého divadla Vladislav Zápraţného
DALŠÍ PROVEDENÍ: Bystrovany – kaple: 23.12.2011, Hlubočky – kostel: 26.12.2011 v 16 hodin
******************************************************************************************
O.S. FOLKLORUM v rámci projektu HANÁCKÝ ROK v Bystřici uvádí

ADVENTNÍ KONCERT
KDY:
KDE:

hanáckého muţského sboru ROVINA a přátel
neděle 11. prosince 2011 v 18:30 hodin
Farní chrám Stětí sv. Jana Křtitele Velká Bystřice

Z koncertu bude pořizována ţivou nahrávku rádio PROGLAS – prosíme zaujměte svá místa před začátkem.
Děkujeme a těšíme se na setkání u letošního adventního věnce
******************************************************************************************
ŘK FARNOST A KULTURNÍ STŘEDISKO VELKÁ BYSTŘICE zve všechny příznivce krásné hudby na

SILVESTROVSKÝ KONCERT
KDY:
31. 12. 2011 v 18 hodin
KDE:
ve farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele
V PODÁNÍ: Petr Planý - varhany
Misty - vokální soubor
******************************************************************************************
OREL VELKÁ BYSTŘICE VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO zve malé i velké na reprízu

ČERTOVSKÉ POHÁDKY
KDY:
KDE:

4. prosince 2011 V 16:00 HOD.
v orlovně ve Velké Bystřici

Na konci představení malé překvapení pro děti
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU!!
******************************************************************************************
SOUTĚŢ
I v dnešním čísle časopisu Děníček jsme si pro Vás připravili Soutěţ. Doplňte úryvky z vánočních písní. Pro jednoho
z vás je opět nachystaná sladká odměna. SMS nejpozději středy 28.12. ve tvaru: DENICEK_JMÉNO_TAJENKA
na 773 99 31 31
Nesem vám ………….., poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte.
Chtíc, aby spal, tak ………….Synáčkovi.
Všude ……..., všude jásot, velký ples, narodil se spasitel světa dnes.
Slyšte, slyšte, …………, jaké znějí zpěvy nové v této noční hodině
Kriste, světa Spasiteli, než se …………rozhořely, tys už v kráse
………….vánoční hody! Zpívejme všichni koledy
Tichá noc, přesvatá ……. V spánku svém dýchá zem,
Splnilo se ………..svaté, radujme se v Pánu
Poslechněte, národové, ……….vám: Narodil se nám v Betlémě Kristus Pán.
Narodil se Kristus …….,veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se;
V půlnoční ……..anděl se zjevuje, radostnou novinu pastýřům zvěstuje
Ejhle naše chasa, ………ze salaša k Ježíškovi malému,

Tajenka z minulého čísla: SVATÁ ANEŢKA ČESKÁ

Výherce: Barbora Poláková

Blahopřejeme!
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