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ÚVODNÍK
„Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt
město položené na hoře. A když se
svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu,
ale na podstavec, takže svítí všem v
domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby
viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho
Otce v nebesích.“ Mt 5,14-16
Milí čtenáři Děníčku,
nejznámější pasáž evangelia - Ježíšovo
„Horské kázání“, které nám přiblížil
evangelista Matouš, má svoje zvláštní
odzrcadlení v tzv. „Řeči na rovině“ (viz
Lk 6, 17-nn) – tak to popsal pro změnu
evangelista Lukáš. Tam, kde jeden viděl
kopec, jiný spatřil údolí.
Naprosto
protikladné vnější okolnosti zasazení události zde stojí paradoxně vedle nepřehlédnutelné podobnosti toho
podstatného. Má to nějaké vysvětlení? O jedno se pokusím v několika málo řádcích. Pro stromy neviděl les –
říká jedno známé přísloví. Matouš viděl Ježíše očima „Zákona“, kterému se říká Starý a snažil se Ho přiblížit
z pochopitelných důvodů lidem „Staré smlouvy“. Lze napsat, že autor si potrpěl na liteře svého popisu
Rabbiho z Nazareta. Evangelista Lukáš, podle starověké tradice malíř, vyčerpávající literu nahradil
charismatickou nadsázkou barvitého obrazu. Snažil se vidět především Pána a zřejmě vše ostatní už nebylo pro
něj tak podstatné.
Jinými slovy – lidé nás nebudou hodnotit ( a velebit našeho Otce v nebesích) podle přesnosti dodržování nějaké
„litery“ nábožného života, ale podle „Ducha, který dává život“…i té poušti okolo nás.
Váš otec Josef
P.S. Druzí v nás musí vidět Ježíše! Jedině tak může naše světlo svítit…. Je to jasné?
CO SE DĚLO
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
Před rokem by nikoho ani nenapadlo, že je to vůbec možné, ale někdy na jaře s tou myšlenkou přišel náš pan
varhaník Luboš Vlk. Otec Josef nás trošku popostrčil a tak se v červnu konala první schůzka v Bystrovanech u
Černínů, kde jsme to vlastně všechno upekli: Radim, jakožto profesionální hudebník (člen MFO), sežene
chybějící muzikanty. Protože jsme si však přáli pokrýt potřebu hudebníků z místních zdrojů, ujal se shánění a
přesvědčování farníků Luboš. Ten měl také funkci styčného důstojníka a všeobecného popoháněče (nesmírně
důležité, abychom neuvázli někde v půli cesty). Já a můj muž Jenda jsme si vzali na starost tisk a vazbu not a
obrátili jsme se na bývalé, současné i budoucí členy chrámového sboru a další nadějné pěvce a postupně se nám
podařilo sestavit sbor o téměř 40 lidech. Jako první se do práce pustil Luboš. Ten cvičil už od prázdnin, neboť
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jeho varhanní part je opravdu náročný. Sbor začal s nácvikem na zářijovém soustředění na sv. Hostýně,
zkoušky s orchestrem propukly v listopadu. Radim jezdil na konzultace ke svému příteli, legendárnímu
dirigentovi panu Macurovi, Luboš diskutoval o provedení se svým učitelem, známým varhaníkem, sbormistrem
a organologem, panem Gottwaldem, poslouchali a analyzovali jsme mnoho různých nahrávek České mše
vánoční a naše dílo se postupně vylouplo do skvělé podoby.
Velmi děkuji všem, kdo se na něm jakkoliv podíleli. Zpěvákům, kteří věnovali nácviku desítky hodin, sólistům
(všichni jsou z naší farnosti a byli opravdu výborní), muzikantům (ač většinou amatérským, jejich výkony byly
takřka profesionální), Lubošovi Vlkovi za jeho vynikající varhanní hru a také za to, že dílo nastartoval a dovedl
nás až k jeho provedení, a zvláště pak Radimovi Černínovi, že se nezalekl té odpovědnosti, dílo nastudoval a s
námi amatéry provedl. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat rodinným příslušníkům, že s námi měli
trpělivost a nejenže oželeli naši přítomnost doma, ale všemožně nás podporovali a povzbuzovali. Všichni jsme
pracovali zadarmo a byli jsme odměněni velkým ohlasem našich posluchačů (hráli jsme „Rybovku“ celkem
čtyřikrát) a hlavně radostí a nadšením nás samotných. Už se těšíme na další společné dílo (možná už o
velikonocích?) a zároveň zveme do našich řad i vás, nové muzikanty a zpěváky. Věřím, že i vy zažijete ten
pocit naplnění z krásné hudby a z toho, že se na jejím provedení můžete sami podílet.
Ivana Juráňová
ivana.juranova@velkabystrice.cz
Dodatek: Výtěžek z dobrovolného vstupného jsme se rozhodli věnovat na nově zakládané konto určené na
rekonstrukci varhan v našem farním kostele.
Vánoční posezení
V neděli 2.1.2011 se v orlovně ve Velké Bystřici konala zase jedna pěkná společenská akce. Sešla se farnost a
přátelé nejen k milému posezení, ale také byl připraven poutavý program, který měl společného jmenovatele:
Vánoce. Na úvod nám předvedli mladí Orli z Velmi amatérského divadla pod vedením Lidušky Pleskové
nápaditou obměnu Vánočního příběhu o narození Ježíška – každé postavě se ve chvílích rozhodnutí vemlouvali
dva našeptavači – zlý a dobrý – a na postavě zůstávalo, jak se zachová a komu z nich dá přednost, vždyť pro
každé jednání, ať dobré či špatné, byly uvedeny velice pádné důvody. Představení bylo pečlivě doplněno i
světelnými a zvukovými efekty a i diváci si mohli spolu s herci zazpívat nejednu známou koledu. Ve zpívání a
hraní koled známějších i méně známých pokračovalo vystoupení dětí z Hluboček. Posledním bodem programu
byla prezentace fotek z pouti po Svaté zemi, kterou vlastně už minulý rok podnikli s Otcem Josefem někteří
farníci. Výkladu k pěkně sestavené a zajímavé prezentaci se ujal jako jeden z poutníků pan Lubomír Vlk.
Krásné fotky k prezentaci, ale i k prohlédnutí vzadu v sále během celého odpoledne poskytl pan Pavel Langer.
Člověk se mohl dozvědět, nejen jak jednotlivá posvátná místa biblických dějin vypadají, ale také se mohl poučit
a uvědomit si důležité souvislosti, místní podmínky apod., o čem mimo jiné vypráví i vánoční příběh.
Marie Lišáková

KALENDÁŘ ÚNOR
Pondělí 7. 2.
15.00 – Velká Bystřice (dům sv. Anny) – mše
Středa 9. 2.
16.30 – Přáslavice – mše;
17.30 - Velká Bystřice - mše
Čtvrtek 10. 2.
7.30 – Velká Bystřice - ranní tichá mše
17. 00 – Bukovany – mše
Pátek 11. 2. P. M. Lurdské (Světový den nemocných)
16.00 – Hlubočky – mše + svátost pomazání nemocných
17.30 – Velká Bystřice – mše + svátost pomazání
nemocných
Sobota 12. 2.
16.30 - Přáslavice – mše s nedělní platností

Pondělí 14. 2.
15.00 – Velká Bystřice (dům sv. Anny) – mše
Středa 16. 2.
16.30 – Přáslavice - mše;
17.30 – Velká Bystřice –mše
Čtvrtek 17. 2.
7.30 - Velká Bystřice – ranní tichá mše
17.00– Bukovany – mše
Pátek 18. 2.
16.00 – Hlubočky – mše
17.30 – Velká Bystřice – mše
Sobota 19.2.
16.30 - Přáslavice – mše s nedělní platností
19.00 – orelský a farní ples – orlovna Velká Bystřice

Neděle 13. 2. VI. neděle v mezidobí
8.00 – Velká Bystřice – mše; 9. 30 – Hlubočky – mše
11.00 – Bukovany - mše;11.00 – Bystrovany – mše
14.30 - Velká Bystřice - svátostné požehnání
15.00 - orlovna - povídání o službě Charity v církvi –
O. Bohumír Vitásek

Neděle 20.2. VII. neděle v mezidobí
8.00 – Velká Bystřice – mše; 9.30 – Hlubočky – mše
11.00 – Bukovany - mše; 11.00 – Bystrovany – mše
Pondělí 21. 2.
15.00 – Velká Bystřice (dům sv. Anny) – mše
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Středa 23.2.
16.30 – Přáslavice - mše;
17.30 – Velká Bystřice –mše
Čtvrtek 24.2.
7.30 - Velká Bystřice – tichá ranní mše
17.00 – Bukovany – mše
Pátek 25.2.
16. 00 – Hlubočky – mše
17. 30 – Velká Bystřice – mše
Sobota 26.2.
16. 30 - Přáslavice – mše s nedělní platností
Neděle 27. 2. VIII. neděle v mezidobí
8.00 – Velká Bystřice – mše; 9. 30 – Hlubočky – mše
11.00 – Bukovany – mše; 11. 00 – Bystrovany – mše
Pondělí 28. 2.
15.00 – Velká Bystřice (dům sv. Anny) – mše
Středa 2. 3.
16.30 – Přáslavice mše;
17.30 – Velká Bystřice –mše
Čtvrtek 3. 3.
7.30 - Velká Bystřice – tichá ranní mše
17.00– Bukovany – mše
Pátek 4. 3.
16.00 – Hlubočky – mše
17.30 – Velká Bystřice – mše

Sobota 5. 3.
16.30 - Přáslavice – mše s nedělní platností
Neděle 6. 3. VIII. neděle v mezidobí
zástup p w b
8.00 – Velká Bystřice – mše; 9,30 – Hlubočky – mše
11.00 – Bukovany – mše; 11,00 – Bystrovany – mše
Pondělí 7. 3.
15.00 – Velká Bystřice (dům sv. Anny) – mše
Středa 9. 3. Popeleční středa
16.00 – Hlubočky - mše;
17.30 – Velká Bystřice – mše
Čtvrtek 10. 3.
7.30 - Velká Bystřice – tichá ranní mše
17.00– Bukovany – mše
Pátek 11. 3.
16.00 – Hlubočky – mše
17.30 – Velká Bystřice – mše
Sobota 12. 3.
10.00 - Olomouc (katedrála) - mše svatá s arcibiskupem
– přijetí katechumenů mezi čekatele křtu
16.30 - Přáslavice – mše s nedělní platností
Neděle 13. 3. I. neděle postní
8. 00 – Velká Bystřice – mše; 9. 30 – Hlubočky – mše
11.00 – Bukovany – mše; 11. 00 – Bystrovany – mše
15. 00 – Velká Bystřice - křížová cesta
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!

MIMOJINÉ

Pomoc pro truchlící a ty, kteří je doprovázeli
Ztráta blízkého, milovaného člověka, nás hluboce zasáhne, pocítíme osamělost a zoufalství, jaké jsme doposud
nepoznali. Nevíme, co si počít, život pro nás ztratil smysl. Zármutek je zcela normální reakce, snaha duše
pochopit, co se stalo. Možná, že člen Vaší rodiny nebo přítel zemřel nedávno, a vše se ve Vás bouří proti této
ztrátě. Nemůžete, ani nechcete vzít na vědomí, že dlouhá péče, smrt a pohřeb jsou za Vámi Mysleli jste, že to
nejhorší máte za sebou, ale teprve v neustálém tichu si uvědomíte, co se stalo, a padne na Vás vyčerpání a
zoufalství. Každý člověk bude prožitky, způsobené umíráním a smrtí, zpracovávat jinak a po svém se s nimi
vyrovnávat. Jeden se vrhne hned do práce a různých aktivit, pro jiného je to zcela nemožné. Je jako ochromený
nebo zmítaný různými pocity. Můžete vnímat neklid, strach, prázdnotu, bezmocnost, zlobu, lásku, vděčnost,
zoufalství a mnohé další. Také se objeví řada myšlenek, které se jeví jako matoucí a neuchopitelné: „Vlastně
jsem zemřel také“, „Jak jsi mi to mohl udělat“, „Jak dlouho musím žít – tak sama“,… Objeví se ještě tělesné
změny a duševní reakce jako únava, pocit tísně na hrudi, odmítání kontaktů,…
Všechny tyto časové vjemy mají svůj účel. Je velmi důležité, když se ve všech těchto pocitech akceptujete a
neděláte si cestu ještě těžší odmítáním sebe sama. Pokud si dopřejete čas, můžete téměř vždy zažít, že se věci
pomalu mění.
Co vám může v této době pomoci?
Buďte k sobě dobří a berte ohled na hranice svých možností. Pamatujte na ty, kteří vás potřebují, ale
nepřepínejte se. Vyhýbejte se přemítání o pocitech viny. Požádejte ostatní o konkrétní pomoc a přijměte ji.
Domluvte si osobní rozhovor se svým duchovním.
Pro mnoho lidí bude v době truchlení obzvlášť důležité přiklonit se k víře. Jiným lidem se může stát, že v této
době ztrácejí svou jinak spolehlivou důvěru v Boha. Často pak zažíváte, že se lidé na Boha rozzuří, označí jej
za nespravedlivého nebo krutého a hněvají se na něj. Druzí se naopak cítí potrestáni. Vzhledem k různým
pocitům je jim těžko s Bohem rozmlouvat, důvěřovat mu a modlit se za mrtvého. Váš duchovní Vás
s porozuměním vyslechne a bude Vám oporou. Pokud chcete, požádejte jej o rozhovor.
A jednou přijde čas, kdy v duchu dokážete zesnulému říci: „Ty jsi mrtvý. Já ještě trochu žiji. Pak zemřu také.“
Pak je možné přijmout život jako dar. Zůstanou nám vzpomínky a naše spojení se zemřelým. Přes smutek a
zoufalství nám zůstane pocit vděčnosti za to, že druhý šel část naší životní cesty s námi. Získávání opětovné
chuti do života potřebujete čas.
Dopřejte si čas pro vaši cestu.
3

Ráda jsem se s Vámi podělila myšlenkami z knížky „Čas zármutku“ od Dr. Daniela Tausch-Flammer. Chtěla
jsem vám nabídnout, že jsme tady pro vás a můžete nás na faře kdykoliv navštívit.
Pírková Alena, koordinátorka pro pečovatelskou službu (734 435 073)
Tříkrálová sbírka 2011
Když vyšla hvězda na východě, vyšli tři mudrcové na cestu, putovali od vesnice k vesnici a vybrali:
Bukovany ……………………………………………..
13 380,00 Kč (2 pokladničky)
Bystrovany ……………………………………………. 16 723,00 Kč (2 pokladničky)
Hlubočky ……………………………………………… 14 808,00 Kč (3 pokladničky)
Mrsklesy ………………………………………………. 7 870,00 Kč (3 pokladničky)
Přáslavice .……………………………………………... 17 735,00 Kč (3 pokladničky)
Velká Bystřice ………………………………………… 43 950,00 Kč (7 pokladniček)
Celkem za farnost Velká Bystřice a Hlubočky……
114 466,00 Kč!
Všem dárcům i koledníkům patří velký a upřímný dík!!

POZVÁNKY A OZNÁMENÍ
V závěru měsíce února by měl otec Josef nastoupit na léčebný pobyt, budou ho zastupovat kněží z okolí.
Podrobnosti budou sděleny při ohláškách.
*************************************************************************************************

V pátek 11. 2. 2011 při mši svaté v Hlubočkách a ve Velké Bystřici udělí otec Josef svátost pomazání
nemocných.
*************************************************************************************************
Přátelské posezení v orlovně neděle 13. 2. 2011 - 15.00 hod.- orlovna - povídání o službě Charity v církvi – O. Bohumír
Vitásek
*************************************************************************************************

AUTEM DO KOSTELA – Bydlíte třeba i nedaleko kostela, ale zmáhá vás kopec ke kostelu? Nemáte sílu dojít
do kostela, ale přesto si troufáte zůstat na mši svaté? Rádi byste šli na mši svatou, ale není, kdo by vás zavezl
do kostela a odvezl zpět domů? Je nepříznivé počasí? Jsou cesty zledovatělé a máte strach z úrazu? Nebojte se
říci! - nabízíme možnost dopravy na nedělní mši svatou. Do kostela ve Velké Bystřici je ochoten vás zavézt p.
Tomáš Zendulka – č. mobil 737 260 604, do kostela v Hlubočkách p. Jan Mališ – č. mobil 607 725 158.
*************************************************************************************************

Úřední hodiny na faře –

středa 14.00 – 16.00 hodin
pátek 8.00 – 12.00 hodin
Zvoňte, prosíme, na zvonek-kancelář pod schody fary, a také o trpělivost, než někdo přijde otevřít.

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

Návštěvy nemocných v domácnostech – Možná nevíte, že Otec Josef pravidelně každý čtvrtek objíždí
nemocné ve farnosti Velká Bystřice a Hlubočky. V případě potřeby zavolejte na mob. tel. č. 731 405 500.
*************************************************************************************************

JEDNOTA ORLA VELKÁ BYSTŘICE
SRDEČNĚ ZVE PŘÍZNIVCE A PŘÁTELE, BRATRY A SESTRY NA

8. ORELSKÝ A FARNÍ PLES
V SOBOTU 19.2.2011
VE VELKÉ BYSTŘICI V ORLOVNĚ
K TANCI A POSLECHU NEBO JEN K PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ S PŘÁTELI HRAJE
HUDBA
JOSEFA ČECHÁKA
A DJ MARTIN VLK
ZAJIŠTĚN DOMÁCÍ BUFET A TOMBOLA
ZAHÁJENÍ V 19:30 HOD
VSTUPNÉ S MÍSTENKOU 70Kč, STUDENTI 50Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK U p. ZDEŇKA LAKOMÉHO
TEL.602 760 821, email: lakomy@muvb.cz
_________________________________________________________________________________________
Vychází 6.2.2011, uzávěrka dalšího čísla 22.2..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, – Cena výtisku 5,-Kč.
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