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ÚVODNÍK
Vtělený Bůh zemřel a otřásl říší mrtvých. Jistě jde hledat praotce lidstva jako
ztracenou ovci. Jistě chce navštívit ty, kdo se nacházejí v naprostých temnotách a
ve stínu smrti. Jistě přichází vysvobodit z bolesti uvězněného Adama spolu
s uvězněnou Evou, jako Bůh a Evin syn. Pán k nim vešel vyzbrojen vítězným
křížem. Jakmile ho praotec Adam uviděl, v úžasu se bil v prsa a na všechny volal:
“Můj Pán ať je se všemi!“ a Kristus Adamovi odpovídá: „I s tebou!“ Uchopí ho za
ruku a burcuje ho slovy:
„Probuď se spáči, vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí!“
(Ze starobylé homilie o Veliké noci.)
Milí farníci (a zároveň čtenáři našeho Děníčku).
Když řeknu, že mi připadají ty naše Velikonoce ve srovnání s Vánoci takové
druhořadé (co se týče intenzity radosti a jiných faktů), jistě mi dáte za pravdu a
řeknete si: „Ano, mělo by to být přesně naopak! „Právě proto vám chci k největším
svátkům všech křesťanů popřát m.j.
Mnoho pokory a osobní statečnosti do finálového dramatu postního snažení – do
Svatého týdne.
Otec Josef
Zn. Bez našeho skutečného půstu a bez našeho osobního vztahu ke Kristu se budou dále posouvat Velikonoce
nejen do stínu Vánoc, ale i mnoha jiných událostí…

MIMOJINÉ
Hospodářské změny ve farnosti?
Vážení spolufarníci,
Během několika málo týdnů dojde ke změnám v našem farním kostele ve Velké Bystřici. Tato změna bude
spočívat ve vybudování odděleného prostoru přáslavské kaple. Docílíme tímto krokem mimo jiné většího
tepelného pohodlí pro návštěvníky všedních mší. Tento projekt můžeme realizovat jen díky získané dotaci
z ministerstva zemědělství SZIF. Bez této finanční spoluúčasti by k této realizaci nemohlo dojít.
Jak se říká „práce jak na kostele“, tak ani náš kostel není toho výjimkou a ani tato investice nebude poslední.
Evidujete právě probíhající sbírku na varhany, která bude vzhledem k výše investice trvat ještě nějakou dobu.
Určitě měsíce, pravděpodobně roky. Varhany budou po dlouhé době největší investicí ve farnosti po nové
měděné střeše a novostavbě bukovanského kostelíka. Připravujeme nová okna a nové vitráže v přáslavské kapli,
restaurování kříže, sochy Panny Marie (je uložena v depozitáři arcibiskupství) a ostatních soch a obrazů,
restaurování hlavního oltáře včetně odvlhčení, topení v kostele, oprava opěrné zdi kostela, fasáda kostela, oprava
krovu kostela a fary. Tak bychom mohli pokrčovat dál. Ceny těchto prací se budou pohybovat v milionech.
V minulých letech se nám podařilo opravit před kostelem kříž a sochu sv. Bartoloměje. Ani tyto investice by se
neobešly bez spoluúčasti a to tentokrát s podporou Olomouckého kraje. Fotovoltaická elektrárna byla pořízena

z farních prostředků, které jsme získali za prodané farní pole. Bohužel, nebo Bohudík, nebylo možno tyto
prostředky použít na žádné opravy a nebo na provoz farnosti. Můžou být použity jen na výdělečný projekt. Ale
ani elektrárna nám nebyla uznána. Naše peníze nám byly arcibiskupstvím půjčeny a z výtěžku elektrárny si je
sami sobě musíme splácet. Po splacení tohoto dluhu bude výtěžek sloužit už jenom farnosti.
Když to shrneme, farnost má příjmy z běžných sbírek, z elektrárny, z pronájmu budovy. Investice se dají z větší
části provádět pouze z dotací a naše příjmy použít na dofinancování. Dotace nejsou ve stoprocentní výši, proto
jsou nutné vlastní finanční zdroje.
Vzhledem k výhledu financování budoucích projektů, jsme dospěli k názoru, že je nutné další zamyšlení - jak
dál?
V současné době dochází k přeorganizování využívání farní budovy tak, aby došlo k úsporám na energiích.
S tímto krokem jsme došli k názoru, že je vhodné nové nevyužité prostory fary nově využít. Došli jsme
k závěru, že tento prostor využijeme takřka komerčně. Oslovili jsme projektanta za účelem zpracování projektu vybudování čtyř malých bytů a jedné pohostinky v druhém podlaží fary s minimálními náklady na výstavbu.
Tento projekt bude rovněž financován z našich peněz, které si sami sobě budeme splácet, a opět po umoření
bude příjem jen pro potřeby farnosti. Nájemní byty by měly sloužit především pro farníky, s nájmem v rozumné
cenové hladině.
Po této investici budeme hospodařit s jiným příjmem a bude pro nás jednoduší se postarat o farní budovy,
kostely a kaple a v neposlední řadě o pastoraci ve farnosti.
Věříme, že náš záměr, který děláme ke zlepšení finanční situace ve farnosti pochopíte a případně podpoříte.
Za farní radu: Zendulka Tomáš, Ivo Slavotínek, Chudík Pavel, Zdenek Lakomý
VAD – Velmi amatérské divadlo
Jsme velcí amatéři s velkou láskou k divadlu. VAD vzniklo v roce 2007 jako snaha pokračovat ve stopách
našich předků (hlavně mého dědečka Václava Juráně) a využít krásné jeviště v nově opravené orlovně. Začali
jsme s téměř nefunkční divadelní technikou, která se postupem času s pomocí Orla stále zlepšuje. Nyní máme
k dispozici krásnou oponu, reflektory či stojany na kulisy.
Na první divadelní zkoušku se sešli jen 4 zájemci, ale posléze se herecký tým rozrostl na neuvěřitelných 20
členů ve věku 7 – 60let. Když si uvědomím, kdo divadlem prošel a kdo v něm i v současné době je, mohlo by se
VAD jmenovat i rodinné - v orlovně na prknech, co znamenají svět, vystoupili: Ludmila, Jiří, Václav, Marie,
Marie st. Pleskovi; Hana, Miloslav, Eva Krätschmerovi; Karel, Věra, Eva Fojtíkovi; Benedikta, Markéta, Václav
Juráňovi + Sára Kroupová; Michaela, Barbora, Dorota, Agáta Samkovy; Jan, Jakub, Adélka Machálkovi;
Kristýna, Ondřej, Václav, Zdeněk Lakomí + Anna Linhartová; Veronika a Dan Bergerovi; ale samozřejmě i
jednotlivci: Josef Laštůvka, Anežka Chudíková, Eliška Nakládalová, Kristián Heřman, Natálka Zendulková,
Pavla Pečínková, Anna Mikisková, Gabriela Navrátilová, Simona Konečná, Martin Rochovanský. Doufám, že
jsem na nikoho nezapomnělaϑ.
Naše představení, jak jste si jistě všimli, jsou většinou pohádky, to asi proto, že jsou našemu srdci nejblíže.
A co takovému představení předchází? Zkoušky divadla jsou téměř pravidelně každou neděli odpoledne
v orlovně. Veškeré kulisy a kostýmy vznikají svépomocně a jsme vděčni za každou pomoc našich šikovných a
hodných maminek či známých nebo za dary od lidí (stará prostěradla, látky…) a také sponzorům.
Kam směřujeme dál a co chystáme? Letos jsme se dostali do projektu amatérských divadel, takže nás čeká
několik vystoupení i mimo Velkou Bystřici (dokonce až na Slovensku).
Za dobu trvání divadla jsme uvedli už 7 premiér („Sněhurka a vy víte kolik trpaslíků“, „Lotrando a Zubejda +-“,
„Vánoční příběh“, „2v1 polévce“, „O chytrém Honzovi“, „Živý Betlém“, „Čertovská pohádka“). 15. dubna pro
vás chystáme premiéru „Velký nos a vařečka“, je to pohádka, kde se pyšný a namyšlený kluk napraví pomocí
kouzel, a hlavně se naučí vařit ϑ. Co připravujeme příště, vám neprozradím, protože ani sami herci do poslední
chvíle netuší, co je čekáϑ.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem příznivcům našeho VAD, také za každý váš potlesk, úsměv či slova
povzbuzení, která nám pomáhají pokračovat.
Prosím, držte nám palce a přidejte i malou modlitbičku. Díky
Ludmila Plesková
Sbírka na varhany
Za měsíc březen se vybralo 5.814,- Kč a je naspořeno celkem 146.607,- Kč. Přispívat můžeme 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. Všem dárcům velmi děkujeme.
Lubomír Vlk

KALENDÁŘ DUBEN
Neděle 1. 4. VI. neděle postní –
květná neděle
7,30 – Velká Bystřice – svátost smíření
8.00 – Velká Bystřice – mše
10,00 – Hlubočky – mše
Pozor změna!!!Viz dole.
15,00 – Velká Bystřice (kostel) –
pobožnost křížové cesty (členové orla)
15,00 – Velká Bystřice – svátost smíření
16,00 – Velká Bystřice (fara) – příprava
na biřmování
(Poutní výjezd do kostela v Jívové)
Pondělí 2. 4. Pondělí Svatého týdne
15.00 – Velká Bystřice (dům sv.Anny) –
mše (zástup)
15,00 - Kocourovec - mše
Úterý 3. 4. Úterý Svatého týdne
17,00 .- Bukovany mše
18,00 - Přáslavice - mše
Středa 4. 4. Středa Svatého týdne
16.00 – Velká Bystřice – ministrantská
schůzka pro všechny ministranty
18.30 – Velká Bystřice – mše
Čtvrtek 5. 4. Zelený čtvrtek
9.30 – Olomouc (katedrála) – mše s
arcibiskupem
16.00 – Hlubočky - svátost smíření
17.00 – Hlubočky – mše (otec Josef)
18.30 – Velká Bystřice – mše (otec Josef)
Dary na Boží hrob v Jeruzalémě
do 22.00 – Velká Bystřice – kostel je
otevřen pro tichou modlitbu v
Getsemanech
Pátek 6. 4. Veliký Pátek
8,30 – Velká Bystřice – křížová cesta po
kapličkách
16.00 – Hlubočky - svátost smíření
17.00 – Hlubočky – obřady (otec Josef)
18.30 – Velká Bystřice – obřady (otec
Josef)
Dary na Boží hrob v Jeruzalémě
do 22.00 – Velká Bystřice – kostel je
otevřen pro tichou modlitbu u Božího
hrobu
Sobota 7. 4. Bílá Sobota
Od 8.00 do 16.00 Velká Bystřice – kostel
je otevřený pro tichou modlitbu
Dary na Boží hrob v Jeruzalémě
20.00 – Velká Bystřice - Vigilie
Vzkříšení
Neděle 8. 4. Slavnost Vzkříšení (Boží
Hod Velikonoční)
Sbírka na kněžský seminář
8.00 – Velká Bystřice – mše (otec Josef)
9.30 – Hlubočky – mše (otec Josef)
11.00 – Bukovany – mše (otec Josef)
11.00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf)
15,00 – Velká Bystřice - svátostné
požehnání a přátelské posezení
Pondělí 9. 4. Pondělí Velikonoční
8.00 – Velká Bystřice – mše
9.30 – Hlubočky – mše
11.00 – Přáslavice – mše
15.00 – Velká Bystřice (dům sv.Anny) –
mše

Úterý 10. 4. Úterý Velikonoční
7,30 – Svésedlice - mše
Středa 11. 4. Středa Velikonoční
18.00 – Přáslavice - mše;
Čtvrtek 12. 4. Čtvrtek Velikonoční
V průběhu dne - návštěvy nemocných
17. 00 – Bukovany – mše
Pátek 13. 4. Pátek Velikonoční
16,30 – Hlubočky svátost smíření
17.00 – Hlubočky – mše (otec Josef)
18.00 – Velká Bystřice – svátost smíření
18.30 – Velká Bystřice – mše (otec Josef)
Sobota 14. 4. Sobota Velikonočního
17.30 – Přáslavice – mše s nedělní platností
Neděle 15. 4. – II. Neděle Velikonoční +
svátek Božího Milosrdenství
8.00 – Velká Bystřice – mše (Misa Mundi)
otec Metoděj
9.30 – Hlubočky – mše
11.00 – Bukovany – mše
11.00 – Bystrovany – mše
16,00 - Velká Bystřice (orlovna) – divadelní
představení (viz plakát)
Pondělí 16. 4.
15,00 – Velká Bystřice (dům sv. Anny) –
mše
16,00 – Mrsklesy - mše
Středa 18. 4.
9,00 – Velká Bystřice (zimní kaple) svátostné požehnání
10,00 - Velká Bystřice (fara) - schůze kněží
děkanátu Olomouc
18,00 – Přáslavice - mše
19,00 - Velká Bystřice (fara) – pastorační
rada
Čtvrtek 19. 4.
7,30 - Velká Bystřice – tichá ranní mše
V průběhu dne - návštěvy nemocných
17,00– Bukovany – mše
Pátek 20. 4.
16,30 – Hlubočky – svátost smíření
17,00 – Hlubočky – mše
18,00 – Velká Bystřice – svátost smíření
18,30 – Velká Bystřice – mše
Sobota 21. 3.
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní platností
Od neděle 22. 4. 2012 nastupuje otec Josef
do lázní ve Velkých Losinách a bude tam až
do 17. 5. 2012.
Otec Milan Palkovič – farář z Velkých Losin
bude otce Josefa zastupovat po dobu jeho
nepřítomnosti.
Program ve farnosti bude probíhat v měsíci
dubnu 2012 podle následujícího
harmonogramu:
Neděle 22. 4. III. Neděle Velikonoční
7,30 – Velká Bystřice – svátost smíření
8.00 – Velká Bystřice – mše (zástup)
9.30 – Hlubočky – mše (zástup)
11.00 – Bukovany – mše (zástup)
11.00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf)
Pondělí 23. 4.
15,00 – Velká Bystřice (dům sv. Anny) –
mše

Středa 25. 4.
18,00 – Přáslavice - mše
Čtvrtek 26. 4.
7,30 - Velká Bystřice – tichá ranní mše
V průběhu dne - návštěvy nemocných
17,00– Bukovany – mše
Pátek 27. 4.
16,30 – Hlubočky – svátost smíření
17,00 – Hlubočky – mše
18,00 – Velká Bystřice – svátost
smíření
18,30 – Velká Bystřice – mše
Sobota 28. 4.
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle 29. 4. IV. Neděle
Velikonoční
7,30 – Velká Bystřice – svátost smíření
8.00 – Velká Bystřice – mše
9.30 – Hlubočky – mše
11.00 – Bukovany – mše
11.00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf)
17,00 – Velká Bystřice (fara) –
příprava na biřmování
Májové pobožnosti budou v měsíci
květnu podle možností místních
společenství – podrobnosti v ohláškách
Pondělí 30. 4.
15,00 – Velká Bystřice (dům sv.
Anny) – mše
Úterý 1. 5.
7,30 - Velká Bystřice – tichá ranní mše
Středa 2. 5.
18,00 – Přáslavice - mše
Čtvrtek 3. 5. První čtvrtek v měsíci
květnu
7,30 - Velká Bystřice – tichá ranní mše
V průběhu dne - návštěvy nemocných
16,00 – Bukovany – tichá adorace
17,00– Bukovany – mše
Pátek 4. 5. První pátek v měsíci
květnu
16,30 – Hlubočky – svátost smíření
17,00 – Hlubočky – mše
18,00 – Velká Bystřice – svátost
smíření
18,30 – Velká Bystřice – mše
Sobota 5. 5. První sobota v měsíci
květnu
9,30 – Olomouc (dóm) - Diecézní pouť
ke svatému Janu Sarkanderovi
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Neděle 6. 5. V. Neděle Velikonoční
7,30 – Velká Bystřice – svátost smíření
8.00 – Velká Bystřice – mše
9.30 – Hlubočky – mše
11.00 – Bukovany – mše
11.00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf)
17,00 – Velká Bystřice (fara) –
příprava na biřmování
Změna programu vyhrazena. S l e d u j t e ,
prosím, nedělní ohlášky
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Květná neděle
Slavnost Seslání ducha svatého
3. neděle velikonoční
Velký pátek
Panna Maria, Prostřednice všech milostí
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Bílá sobota
Slanovnost nejsvětější trojice
7. neděle velikonoční
Popeleční středa
čtvrtek třetího velikonočního týdne
pondělí velikonočního oktávu
Těla a krve Páně
Zelený čtvrtek
Nanebevstoupení Páně
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
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I v dnešním čísle časopisu Děníček
jsme si pro Vás připravili soutěž.
Tajenku
získáte chronologickým
seřazením dnů 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
Tajenka z minulého čísla:
POSLEDNÍ VEČEŘE
Výherce:
Hana Krejčí
Blahopřejeme!

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

KŘÍŽOVÁ CESTA NA VELKÝ PÁTEK 6.4.2012
1. zast. Farní kostel Velká Bystřice

8.30 hod.

2. a 3. zast. Mariánské Údolí - kaplička

9.30 hod.

4. a 5. zast. Mrsklesy - kaplička

10.10 hod.

6. a 7. zast. Přáslavice - kaplička

11.05 hod.

8. a 9. zast. DPS u sv. Anny Velká Bystřice

12.00 hod.

10. a 11. zast. Bystrovany - kaplička

12.55 hod.

12. a 13. zast. Bukovany - kostelík

13.50 hod.

14. zast. Farní kostel Velká Bystřice

14.45 hod.

"Bděte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení."
Upozornění!! Celá křížová cesta trvá cca 7 hod., je dlouhá cca 20 km a není nutné ji jít celou.
******************************************************************************************
JEDNOTA ORLA VELKÁ BYSTŘICE

VELMI AMATÉRSKÉ DIVADLO
zve malé i velké na pohádku

VELKÝ NOS A VAŘEČKA
KDY: v neděli 15. dubna v 16 hod.
KDE: v orlovně ve Velké Bystřici
Těšíme se na vaši návštěvu!!
******************************************************************************************

LIDOVÉ MISIE – ČAS MILOSTI
„Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi.”
(Mt 10, 32)
KDY: 18. - 27.5.2012

KDE: Farnost Velká Bystřice

Sledujte nedělní ohlášky. Bližší informace a program naleznete na nástěnkách.
******************************************************************************************

POUŤ DO ŘÍMA
Vážení farníci.
Vzhledem k tomu,že se všem účastníkům líbila farní pouť do Svaté země,chtěli bychom na ni navázat podniknout
pouť,tentokrát do Říma.Předpokládaný termín by byl v měsíci září.Kdo by měl zájem ať se přihlásí u Zdeňka Lakomého
nebo otce Josefa Opluštila.

Zdeněk Lakomý
Vychází 1.4.2012, uzávěrka dalšího čísla 25.4.2012. 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

