Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky
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ÚVODNÍK
Milí farníci (a zároveň čtenáři našeho Děníčku)…
Zdravím vás ve finále prvního postního týdne. Vstoupili jsme na Popeleční
středu do času velikých milostí. Pro mnohé to mohla být výzva k odvážným
předsevzetím.
Pán po nás však nechce okázalé „silácké“ duchovní úkony - viz evangelium
Popeleční středy (Mt 6,1-6.16-18)… Daleko milejší je mu nenápadný malý
sebezápor obětovaný v lásce.
Spíše pomalu nenápadně, ale vytrvale stoupat po pomyslných nepatrných
„schůdcích“…Které vedou od „brány obrácení“, do které jsme před časem
odbočili z „hlavní ulice“, která má příznačný název…JÁ CHCI!
Vše těžké, nepříjemné, či jinak negativní, přijímat bez reptání. Spojit každý
krok vpřed s odevzdáním se Bohu …JAK CHCEŠ TY, PANE!
Zn. Hledejte nejdříve Boží království a jeho spravedlnost!(viz Mt6,33)
Otec Josef
CO SE DĚLO
Setkání ve Velké Bystřici nad možnostmi další spolupráce
Ve čtvrtek 23. 2. 2012 proběhla ve Velké Bystřici první část z cyklu setkání, které Charita Olomouc připravila
pro zástupce samospráv, farností, škol, praktickým lékařům a kněžím v regionu.
Ve dvouhodinovém bloku byla hostům z Velké Bystřice a dalších obcí na Olomoucku představena nejen
samotná činnost Charity Olomouc, ale pozornost se věnovala i kořenům nebo historii charitní činnosti. Se
zájmem se setkal i blok věnovaný různým dobrovolnickým aktivitám či představení vzdělávacího programu na
téma "Charita - pomoc potřebným".
V programu vystoupil P. M. Vitásek za ACHO, paní M. Byrtusová za Oblastní dobrovolnou charitu Těšetice,
Daniela Pazderová za charitu, paní ředitelka charity Ludmila Gottwaldová. Celou oficiální část zakončila
ředitelka svatokopeckého hospice Jana Vážanová, která představila toto zařízení.
Zájemci z řad starostů, ředitelů škol, členů místních samospráv i farností se samozřejmě mohli zeptat na
praktické věci, které je v souvislosti s činností Charity zajímaly; obdrželi i různé informační materiály.
Věříme, že toto setkání přineslo užitek a bude impulzem pro další rozvoj spolupráce Charity Olomouc s různými
subjekty na území olomouckého děkanátu. Další setkání tohoto druhu proběhnou ještě letos v Tršicích,
Těšeticích a Věrovanech.
Pírková Alena, koordinátorka pro pečovatelskou službu ve Velké Bystřici
MIMOJINÉ
Sbírka na varhany
Za měsíc únor se vybralo 8.505,- Kč a je naspořeno celkem 140.793,-Kč. Všem dárcům velmi děkujeme.
Lubomír Vlk

Postní doba a liturgická hudba (vybráno z Liturgického a pastoračního kalendáře)
Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání,
kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.
Z praxe v románských zemích, zvl. v Itálii, pochází příkaz omezit v adventu a postě a při bohoslužbě za zemřelé
používání hudebních nástrojů (i varhan) na pouhý doprovod zpěvu. Povaze a tradici našeho národa odpovídá
vyjadřovat hudbou nejen radost, ale i toužebné očekávání, ducha kajícnosti i zármutek. Proto biskupové a ostatní
ordináři českých a moravských diecézí rozhodli dne 1.října 1969, že používání hudebních nástrojů v době
adventní a postní a při bohoslužbách za zemřelé nemusí být omezeno jen na pouhý doprovod zpěvů. Nutno
ovšem hrát tak, aby to odpovídalo vážnosti liturgické doby. Projeví se to výběrem skladem a způsobem
interpretace, u varhan navíc charakterem improvizace a používáním rejstříků. Od Zeleného čtvrtku po skončení
večerní mše na památku Večeře Páně až do začátku velikonoční vigilie na Bílou sobotu je přípustné i nadále
doprovázet pouze zpěv: je ovšem vhodnější v té době hudební doprovod nepoužívat. Toto rozhodnutí bylo
potvrzeno římskou Kongregací pro bohoslužbu dne 29.12.1969.
Zpěv před evangeliem v postní době (vybráno z textu Za jednotu Musica sacra, PhDr. Willi Türk):
„Zpěv před evangeliem .... tvoří samostatný obřad či úkon, jímž shromáždění věřících vítá Pána, který k němu
má promlouvat, pozdravuje ho a zpěvem vyznává svou víru. Aklamaci zpívají všichni vstoje, začíná schola nebo
kantor a může se i opakovat. Vložený verš ovšem zpívá pouze schola anebo kantor .... příslušné verše se berou
buď z lekcionáře, nebo z Graduale“ (Všeobecné pokyny k římskému misálu, III. Vydání, čl.62).
„V době postní se před evangeliem zpívá pouze příslušný verš bez Aleluja. Může se však vkládat místo Aleluja,
zvolání Chvála tobě, Kriste, Králi věčné slávy.“
Z výše uvedených liturgických dokumentů vyplývá, že Zpěv před evangeliem, jakožto samostatný obřad, má být
při mešní liturgií naprostou samozřejmostí, stejně jako responsoriální žalm po 1. Čtení. Je tedy žádoucí, aby se
alespoň o nedělích (a slavnostech) v postní době zpíval před čtením evangelia skutečný Zpěv před evangeliem se
zvoláním „Chvála tobě, Kriste, Králi věčné slávy“, jehož text je narozdíl od sloky písně v souladu s evangeliem,
které liturgii každé neděle (slavnosti) dává osobitý ráz.
Lubomír Vlk
Kněží pocházející z naší farnosti.
Když svatý otec Benedikt XVI. vyhlásil rok 2009 a část roku následujícího rokem kněží,dal jsem si úkol,
zmapovat jména a život všech kněží, kteří pocházeli z naší farnosti nebo zde nějaký čas působili. Že je to úkol
nelehký, jsem záhy zjistil. Přesto se mi podařilo složit mozaiku jmen několika desítek mužů, z nichž v prvé
řadě vybírám ty, kteří se u nás narodili a svou kněžskou službu vykonávali v jiných farnostech. Možná, že tento
seznam nebude celý a pomůžete mi ho doplnit.
Jediným nám známým knězem, pocházejícím z Mrskles, byl P.Fabián Malata. Kdy se narodil není přesně
známo.Na kněze byl vysvěcen patrně kolem roku 1775, protože v bystřické matrice je již v roce následujícím
uveden jako křtitel, při křtu.V letech 1776-1778 působil ve Velkém Týnci jako kooperátor, později v letech 1800
až 1801 je uveden jako farář v Ostravici a Bílé u Frýdku-Místku. V témže roce odtud odešel a následně působil
jako farář v Ratajích u Kroměříže.
Ze Svésedlic pocházelo rovněž několik duchovních otců. Patřil mezi ně P.Leopold Zatloukal,který byl na kněze
vysvěcen v roce 1869 a působil jako farář v Bílavsku pod Svatým Hostýnem.
Dalším svésedlickým rodákem byl P.František Lepařík. Narodil se 15.6.1867 v domě popisném č.28. Na kněze
byl ordinován v roce 1893 a následně sloužil jako kaplan a farář v Zábřehu u Moravské Ostravy - dnes farnost
Ostrava -Zábřeh. Tam také zemřel 15.1.1941 a je pochovám na tamním hřbitově.
Z Bystrovan pocházejí dva kněží. Prvním byl P.Jan Zach. Bližší informace o něm nemáme.Víme jen, že po
teologických studiích přijal kněžské svěcení v roce 1823 a jako kaplan působil na poutním místě na Svatém
Kopečku.
Druhým knězem byl P.Josef Hudec. Narodil se 5.3.1849 v domě č.17. V letech 1989 až 1896 byl farářem
v Měrotíně. Pak odešel do Šlapanic u Brna a následně dlouhá léta působil ve farnosti Mořice. Zemřel ve svých
87 letech 15.10.1935 a je pohřben na mořickém hřbitově.
Tolik ke kněžím z Mrskles, Bystrovan a Svésedlic. Příště si připomeneme kněze pocházející z Velké Bystřice,
Bukovan a Přáslavic.
Zdeněk Lakomý

KALENDÁŘ BŘEZEN
Pondělí 5. 3.
15,00 – Velká Bystřice (dům sv. Anny)
– mše
15,45 – Svésedlice - zádušní mše za +
Rostislava Zatloukala
Úterý 6. 3.
Středa 7. 3.
15,45 – Přáslavice – mše;
Čtvrtek 8. 3.
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 9 . 3.
15,30 – Hlubočky – svátost smíření
16,00 – Hlubočky – mše
17,00 – Velká Bystřice – svátost
smíření
17,30 – Velká Bystřice – mše
Sobota 10. 3.
13,00 – Velká Bystřice - Requiem Jiří
Skřebský
16,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Neděle 11. 3. III. neděle postní
7,30 – Velká Bystřice – svátost smíření
8,00 – Velká Bystřice – mše; 9. 30 –
Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany - mše; 11.00 –
Bystrovany – mše
15,00 – Velká Bystřice – svátost
smíření
16,00 – Velká Bystřice (kostel) –
pobožnost křížové cesty
17,00 – Velká Bystřice (fara) –
příprava na biřmování
Pondělí 12. 3.
15,00 – Velká Bystřice (dům sv. Anny)
– mše
Středa 14. 3.
15,45 – Přáslavice – mše
Čtvrtek 15. 3.
7,30 - Velká Bystřice – ranní tichá mše
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 16. 3.
15,30 – Hlubočky – svátost smíření
16,00 – Hlubočky – mše

17,00 – Velká Bystřice – svátost
smíření
17,30 – Velká Bystřice – mše
Sobota 17. 3.
16,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle 18. 3. IV. neděle postní
7,30 – Velká Bystřice – svátost smíření
8,00 – Velká Bystřice – mše; 9.30 –
Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany – mše
11,00 – Bystrovany – mše
15,00 – Velká Bystřice – svátost
smíření
16,00 – Velká Bystřice (kostel) –
pobožnost křížové cesty
17,00 – Velká Bystřice (fara) –
příprava na biřmování
Pondělí 19. 3. Slavnost svatého Josefa
15,00 – Velká Bystřice (dům sv. Anny)
– mše
Úterý 20. 3.
Středa 21. 3.
15,45 – Přáslavice – mše
18,30 - Velká Bystřice –
PASTORAČNÍ RADA
Čtvrtek 22. 3.
7,30 - Velká Bystřice – ranní tichá mše
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 23. 3.
15,30 – Hlubočky – svátost smíření
16,00 – Hlubočky – mše
17,00 – Velká Bystřice – svátost
smíření
17,30 – Velká Bystřice – mše
Sobota 24. 3.
8,00 – Velká Bystřice – VELKÝ JARNÍ
ÚKLID (brigáda)
16,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Neděle 25. 3. V. neděle postní
7,30 – Velká Bystřice – svátost smíření
8,00 – Velká Bystřice – mše*; 9. 30 –
Hlubočky – mše*

11,00 – Bukovany – mše*
(všechny* slouží otec Ondřej Jirout)
11,00 – Bystrovany – mše
15,00 – Velká Bystřice – svátost
smíření
16,00 – Hlubočky kostel - Postní
koncert duchovní hudby
16,00 – Velká Bystřice (kostel) –
pobožnost křížové cesty
17,00 – Velká Bystřice (fara) –
příprava na biřmování
Pondělí 26. 3. Slavnost Zvěstování
Páně
15,00 – Velká Bystřice (dům sv.
Anny) – mše
Středa 28. 3.
18,00 – Přáslavice mše
Čtvrtek 29. 3.
7,30 - Velká Bystřice – tichá ranní mše
17,00– Bukovany – mše
Pátek 30. 3.
16,30 – Hlubočky – svátost smíření
17,00 – Hlubočky – mše
18,00 – Velká Bystřice – svátost
smíření
18,30 – Velká Bystřice – mše
Sobota 31. 3.
(9,00 – 18,00) Děkanátní setkání
mládeže Dolany
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle 1. 4. VI. neděle postní –
květná neděle
7,30 – Velká Bystřice – svátost smíření
8.00 – Velká Bystřice – mše
10,00 – Hlubočky – mše
15,00 – Velká Bystřice – svátost
smíření
16,00 – Velká Bystřice (kostel) –
pobožnost křížové cesty
17,00 – Velká Bystřice (fara) –
příprava na biřmování
Změna programu
vyhrazena.
Sledujte, prosím, nedělní
ohlášky!

DALŠÍ OZNAMY
Mše svatá za členy Živého růžence za březen bude sloužena v neděli 18.3. v 8.00 hod ve Velké Bystřici.
******************************************************************************************
25.3.2012 – ZAČÁTEK LETNÍHO ČASU!! Nezapomeňte si posunout ručičku hodin o
hodinu dopředu!!
******************************************************************************************
KOUTEK HUMORU
Přede mší svatou vede pan farář křížovou cestu. U 5. zastavení přiběhne Honzík Nováků, že pan farář má jít
zaopatřit jejich babičku. Kněz tedy předá vedení křížové cesty kostelníkovi a odejde. Babička Nováková se
zřejmě měla z čeho zpovídat, protože se tam kněz dlouho zdržel. Cestou zpět již silně pochybuje, že farníci
budou ještě čekat.Určitě se již rozešli domů. Pro jistotu však nahlédne do kostela a co vidí: Lavice plné lidí a
před oltářem kostelník s křížkem v ruce říká: "46. zastavení: Šimon z Kyreny si bere Veroniku."

SOUTĚŽ
I v dnešním čísle časopisu Děníček jsme si pro Vás připravili soutěž. Tajenku získáte doplněním políček dle
nápovědy. Pro jednoho z vás je opět nachystaná sladká odměna. SMS posílejte nejpozději do středy 23.3.2012 ve
tvaru: DENICEK_JMÉNO_TAJENKA na 773 99 31 31
1. zastavení
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2. zastavení
3. zastavení
4. zastavení
5. zastavení
6. zastavení
7. zastavení
8. zastavení
9. zastavení
10. zastavení
11. zastavení
12. zastavení
13. zastavení
14. zastavení

Tajenka z minulého čísla: POPELEČNÍ STŘEDA

Ježíš padá pod křížem poprvé
Ježíš padá pod křížem potřetí
Ježíš na kříži umírá
Ježíš příjímá kříž
Šimon pomáhá nést kříž
Ježíš se potkává se svou matkou
Ježíš svlečen ze šatů
Veronika podává Ježíšovi roušku
Ježíš sňat z kříže
Ježíš padá pod křížem podruhé
Ježíš souzen
Ježíš ukřižován
Ježíš položen do hrobu
Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem

Výherce: Eliška Nakládalová

Blahopřejeme!

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

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
„Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj.“(Gal 5,22)
KDY:
KDE:
CO NÁS ČEKÁ:

v sobotu 31.3.2012
v Dolanech
katecheze, workschopy, hry, sportovní vyžití, společný oběd, chvály, možnost svátosti
smíření, slavnostní mše svatá, setkání s mladými s nejrůznějších farností našeho děkanátu
S SEBOU:
co nejvíce známých , příspěvek 50 Kč, sportovní oblečení, přezůvky
SEJDEME SE:
v 9:00, v Komunitě Blahoslavenství
ROZEJDEME SE: zhruba v18:00

Pokud plánujete přijet a napíšete nám o tom na mail: děkanát.olomouc@seznam.cz, pomůžete nám tak lépe
odhadnout počet účastníků a tím i množství jídla☺
******************************************************************************************

Římskokatolická farnost v Hlubočkách pořádá

POSTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
KDY:
KDE:
ÚČINKUJÍ:
PROGRAM:
VSTUPNÉ:

v neděli 25. března 2012 v 16 hodin
v kostele Božského srdce Páně v Hlubočkách
Aneta Szukalská - soprán
Jan Gottwald – varhany (organolog Arcidiecése olomoucké)
J. S. Bach, G. F. Händel, G. Fauré, J. S. Foerster, J. Gottwald a další.
dobrovolné.

Po koncertě je možné se seznámit se záměrem ZUŠ Žerotín Olomouc zřídit na pobočce v Hlubočkách pěveckou
třídu.
Vychází 4.3.2012, uzávěrka dalšího čísla 23.3.2012. 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

