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ÚVODNÍK
Když nevíme jak se modlit……
Způsoby modlitby jsou pouze prostředky k cíli
Navzdory všemu, co bylo o modlitbě řečeno, a různým
radám, jež jsme slyšeli, nic z toho vám nemusí pomoci.
Na tom nezáleží. Důležité však je, abyste používali
takový způsob modlitby, který vám pomáhá nejlépe.
Způsoby, metody a techniky modlitby jsou pouze
prostředky k cíli. Ve skutečnosti jsou jen oporou, která
pomáhá udržet naše srdce a mysl pozvednuté a otevřené
Bohu. Jsou to nástroje k tomuto cíli a jako takové by se
měly používat. Neexistují dokonalé metody, pouze různé prostředky pro různé lidi v různých obdobích jejich
duchovní cesty.
Co člověku pomáhá na začátku jeho cesty, mu nemusí být ku pomoci, když pokročí dále. Co mu pomáhalo, když
šel z kopce s větrem v zádech, mu může být k ničemu, když šplhá nahoru a zápasí s větrem ve tváři. Co jim bylo
ku pomoci na jaře jejich života, jim nemusí pomáhat v jeho podzimu.
Modli se tak, jak umíš, ne, jak neumíš
Buďte si jisti, že nikdy nenaleznete žádnou modlitební metodu vytvořenou člověkem, která naprosto zničí
všechna rozptýlení, která na nás dotírají v našich nejlepších okamžicích. Nezávisle na tom, co je kdekoliv řečeno
o této věci, modli se tak, jak umíš, ne, jak neumíš. Jakákoli modlitební metoda, která vám pomůže tady a teď
udržet vaše srdce a mysl pozvednuté k Bohu a zároveň podrží rozptylující myšlenky stranou, je pro vás ideální
modlitební metodou. Používej takový způsob modlitby, který ti pomáhá nejlépe..
http://www.vira.cz/Texty/Clanky/
CO SE DĚLO
Orelský a farní ples
Jako každý rok i letos se konal ve Velké Bystřici orelský farní ples,
tentokrát už po deváté. Z počátku to vypadalo, že se nás moc nesejde,
protože si někteří dali načas, ale nakonec se jsme se sešli v hojném
počtu. Hned při první taneční sérii se celý taneční parket zaplnil.
Během večera jsem se mohli podívat i na tři taneční vystoupení. Na
začátku to byla již tradiční
polonéza, kterou nacvičila
mládež z Velké Bystřice a
okolí. Kolem 22. hodin jsme
byli
svědky
nádherného
valčíku v podání taneční skupiny pod vedením Aničky Juráňové. Jako
poslední vystoupila opět taneční skupina s moderním tancem, který měl
letos opět velký úspěch. Každé taneční vystoupení bylo naprosto
jedinečné a originální. A co by to byl za ples, kdyby tam nebyla
tombola. My jsem si na tu svou museli počkat skoro až do půlnoci.

Tombola byla opravdu bohatá. Hlavní cena byl sporák a další zajímavé ceny byly například dorty, obrovské
dárkové koše apod. Proto se není čemu divit, že zájem o lístky byl obrovský. Všichni byli překvapení, když se
po vylosování hlavní ceny vylosovalo ještě jedno číslo. Jako překvapení zde byla ještě poslední cena – cena
útěchy. Věnoval ji sám otec Josef a byl to živý kohout. Podle mého názoru se ples opět velmi vydařil a nezbývá
než se těšit další rok na již 10. orelský ples.
Jíťa a Chosé Laštůvkovi
KALENDÁŘ ÚNOR
Neděle 5. 2. V. Neděle v mezidobí
7,30 – Velká Bystřice – svátost smíření
8,00 – Velká Bystřice – mše; 9,30 –
Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany – mše; 11,00 –
Bystrovany – mše
(Ve mši svaté se bude udělovat
svatoblažejské požehnání)
17,00 – Velká Bystřice (fara) –
příprava na biřmování
Pondělí 6. 2.
15,00 – Velká Bystřice (dům sv. Anny)
– mše
15,45 – Mrsklesy - mše
Úterý 7. 2.
7,30 - Velká Bystřice - ranní tichá mše
Středa 8. 2.
15,45 – Přáslavice – mše;
Čtvrtek 9. 2.
7,30 – Velká Bystřice - ranní tichá mše
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 10. 2.
15,30 – Hlubočky – svátost smíření
16,00 – Hlubočky – mše
17,00 – Velká Bystřice – svátost
smíření
17,30 – Velká Bystřice – mše
Sobota 11. 2. P. M. Lurdské
(Světový den nemocných)
7,30 – Velká Bystřice - ranní (zpívaná)
mše + svátost pomazání nemocných
16,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností + svátost pomazání
nemocných
Neděle 12. 2. VI. neděle v mezidobí
7,30 – Velká Bystřice – svátost smíření
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- Velká Bystřice (orlovna) – „o
službě dobrovolníků v církvi“
Danou problematiku nám přiblíží:
ThLic. Michal Umlauf (Maltézská
pomoc o. p. s.)
(Potom bezprostředně v orlovně –
„Přátelské posezení“)
Pondělí 13. 2.
( Od pondělka 13. 2. do středy 15. 2.
bude otec Josef na krátké zdravotní
dovolené.)
15,00 – Velká Bystřice (dům sv. Anny)
– mše (otec Bohumír Vitásek)

Středa 15. 2.
15,45 – Přáslavice – růžencová
pobožnost
Čtvrtek 16. 2.
7,30 - Velká Bystřice – ranní tichá mše
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 17. 2.
15,30 – Hlubočky – svátost smíření
16,00 – Hlubočky – mše
17,00 – Velká Bystřice – svátost
smíření
17,30 – Velká Bystřice – mše
Sobota 18. 2.
12,00 – Velká Bystřice – svatební mše
(Tereza Košťálková a Jiří Hroch)
16,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle 19. 2. VII. neděle v
mezidobí
7,30 – Velká Bystřice – svátost smíření
8,00 – Velká Bystřice – mše; 9.30 –
Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany – mše (všechny
slouží otec Milan Palkovič)
11,00 – Bystrovany – mše
17,00 – Velká Bystřice (fara) –
příprava na biřmování (otec Milan)
Pondělí 20. 2.
15. 45 – Přáslavice mše;
Úterý 21. 2.
7,30 - Velká Bystřice – ranní tichá mše
Středa 22. 2. Popeleční středa
(Den přísného půstu a půst újmy)
10,00 – Velká Bystřice (dům sv. Anny)
– mše
15,30 – Hlubočky – svátost smíření
16,00 – Hlubočky mše
17,00 – Velká Bystřice – svátost
smíření
17,30 – Velká Bystřice – mše
18,30 – Velká Bystřice (fara) –
pastorační rada farnosti Velká Bystřice
a Hlubočky
Čtvrtek 23. 2.
16,00 - Velká Bystřice – mimořádná
mše u příležitosti setkání Charity
17,00 – Velká Bystřice (orlovna) –
setkání pracovníků Charity se zástupci
místní samosprávy
Pátek 24. 2.
15,30 – Hlubočky – svátost smíření
16,00 – Hlubočky – mše
17,00 – Bukovany – pobožnost křížové
cesty (povede mládež)
17,30 - Bukovany – mimořádná mše
(nejen pro mladé) a setkání mladých

Sobota 25. 2.
16,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Neděle 26. 2. I. 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
(Ve všech výše uvedených místech se
bude udělovat „popelec“ ve mši.)
15,00 – Velká Bystřice – svátost smíření
(uděluje cizí zpovědník)
16,00 – Velká Bystřice (kostel) –
pobožnost křížové cesty (povedou
ministranti)
17,00 – Velká Bystřice (fara) – příprava
na biřmování (zástup)
Pondělí 27. 2.
15,00 – Velká Bystřice (dům sv.
Anny) – mše
15,45 – Svésedlice - mše
Úterý 28. 3.
7,30 - Velká Bystřice – ranní tichá mše
Středa 1. 3.
15,45 – Přáslavice mše
Čtvrtek 2. 3. (čtvrtek před prvním
pátkem – den modliteb za kněze)
7,30 - Velká Bystřice – tichá ranní mše
17,00– Bukovany – mše
Pátek 3. 3. (první pátek v měsíci březnu)
15,30 – Hlubočky – svátost smíření
16,00 – Hlubočky – mše
17,00 – Velká Bystřice – svátost smíření
17,30 – Velká Bystřice – mše
Sobota 4. 3. (první sobota v měsíci
březnu)
7,30 - Velká Bystřice – tichá ranní mše
16,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Neděle 5. 3. II. 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 (povedou děti s
rodiči)
17,00 – Velká Bystřice (fara) – příprava
na biřmování
Změna programu vyhrazena.
Sledujte,
prosím, nedělní ohlášky!

MIMOJINÉ
Václav – kamarád pro celý život
Za nebývalé účasti široké veřejnosti jsme se v pátek 13. ledna rozloučili s váženým velkobystřickým občanem a
věrným bratrem naší farnosti, panem Václavem Juráněm. V důstojném obřadu bylo vzpomenuto téměř vše
užitečné a pro společnost přínosné, co Václav vykonal, za což bylo z úst celebrantů – zástupců spolků,
organizací i města, vysloveno upřímné poděkování.
V mých vzpomínkách zůstává Václav jako živá bytost mého života od školních let, přes bohatá léta
produktivního věku až k času reálnému. Křesťanská výchova byla naším základem. V ní jsme prožívali
ministrování, účast na poutích, zvyky a obyčeje církevních svátků… S vůní jara, od Zeleného čtvrtku do Bílé
soboty jsme chodili „na klapotku“. Václav býval „nad řadou“ a dbal, aby bylo vše jak mělo být. Setkávali jsme
se i v Orle, kde se pilně cvičívalo, ale i hrálo divadlo, při kterém
jsme nemohli chybět. Těmto radovánkám však bylo záhy
odzvoněno, neboť začala 2. světová válka a s ní utrpení a útlum
svobodného života. Se svobodou v pětačtyřicátém se vrátilo mnohé
do svých kolejí, a vzniklo i něco, co nás kluky lákalo – skauting.
Václav byl mezi jeho prvními propagátory a organizátory v Bystřici.
Vidinu společně prožitého letního tábora a mnohá setkání
v klubovně na hřišti Na Svobodě jsme si nedali ujít. Náš první tábor
byl na Varhošti u rybníka, odkud jsme sešli i na nedělní mši do
kostelíka v Jestřabí. V následujícím roce jsme si užívali přírody pod
Rešovskými vodopády. Všudypřítomný Václav – JASAN – tvořil,
organizoval, sledoval, byl rádcem, ochráncem i vedoucím. Při lovení „bobříků“, jsem si od něj vysloužil
přezdívku Smolař, to když se mi ani napotřetí nepodařilo ulovit bobříka mlčení. Touto historkou pak Jasan často
bavíval společnost u táboráků.
Zvláštní kapitolou bylo ochotnické divadlo. V roce 1951 byla ukončena
letitá činnost Jednoty divadelních ochotníků založené v r. 1877 a další
provoz, včetně majetku, byly převedeny pod místní zemědělské družstvo.
Soubor tak stál před rozpadem. Měl jsem krátce po maturitě, divadlo jsem
měl rád. Proč to nezkusit? A Václav byl první, koho jsem požádal o
spolupráci. Neodmítl, v souboru zůstal téměř 40 let a spolu s dalšími
vytrvalci patřil k jeho pilířům. Zvládnul řádku parádních rolí, ale
především uplatnil své stolařské řemeslo coby nepostradatelný jevištní
technik a pravá ruka scénografů. Dětem připravil pěknou řádku pohádek,
čímž dal příležitost mladým talentům, kteří se na pohádkách učili ochotničině. Duchapřítomně a pohotově
zasáhl, když na jevišti chyběla nepostradatelná rekvizita, zapomenutá někde v šatně.Mezi ostatními udržoval
vždy dobrou náladu, zejména trefně podanými a patřičně přikreslenými historkami velkobystřických postaviček
– živnostníků, mistrů a jiných zajímavých lidiček. Když jsme koncem osmdesátých let pomalu končili svou
aktivní ochotnickou činnost a do souboru přicházela mladá krev, založili jsme z lásky k můze Thálii Klub přátel
divadla. Byli jsme sžitá parta a bylo by škoda nebýt i nadále pospolu. Václav nám vyprávíval i svém zatčení,
věznění v Jáchymově, vojně u „pétépáků“ v ostravských dolech,
patáliích s vracením stolárny a mnoho dalších životních peripetiích.
Jako velice vitální člověk nepolevil v úsilí ani v důchodovém věku:
člen zastupitelstva za KDU-ČSL, aktivní činovník Orla, včelař,
zahrádkář a především respektovaný a všude vítaný host. Bohužel i
do jeho života se s věkem vplížila těžká choroba a nebylo léku
k jeho uzdravení, což pro nás kamarády byla nedobrá zpráva. Těšilo
nás, že díky své rodině měl v nemoci veškerou pomoc a stálou péči
v domáckém prostředí. Jeho úmrtí nás pak všechny velmi
zarmoutilo, ale věříme, že Pán Bůh mu na cestě do nebeského
království odplatí všechny dobré skutky, které na tomto pozemském světě zanechal.
Pro mne a jeho mnohé přátele zůstává v srdci hřejivá vzpomínka na Václava – člověka s nímž byla radost být.
Ant. Nakládal

Tříkrálová sbírka 2012
Arcidiecézní charita Olomouc má úředně rozpečetěné všechny sbírkové pokladničky
letošní Tříkrálové sbírky. V olomoucké arcidiecézi jich bylo v evidenci 4 792 a lidé přes
koledníky místních Charit darovali celkem 21 127 165,00 Kč. V následujících dnech bude
probíhat kontrola všech úředních dokladů, aby mohl být tento výnos definitivně potvrzen.
Minimálně 65 % výtěžku se vrací do regionů, kde byly vybrány. Dále budou podpořeny
projekty zahraniční humanitární a rozvojové pomoci a projekty pomoci organizované
diecézními Charitami a celorepublikové centrály Charity Česká republika. V naší farností
se vybralo:
Bukovany ……………………………………………..
Bystrovany …………………………………………….
Hlubočky ………………………………………………
Mrsklesy ……………………………………………….
Přáslavice .……………………………………………...
Velká Bystřice …………………………………………
Celkem za farnost Velká Bystřice a Hlubočky……

13 088 Kč
13 872 Kč
16 414 Kč
8 415 Kč
19 941 Kč
49 862 Kč
121 592 Kč!

(3 skupinky)
(4 skupinky)
(3 skupinky)
(3 skupinky)
(3 skupinky)
(7 skupinek)

Všem dárcům i koledníkům patří velký a upřímný dík!!
Velkobystřické varhany – sbírka
Sbírka na naše varhany pokračovala i v lednu. 31.prosince byl v kostele „Silvestrovský koncert“, jehož výtěžek
se věnoval na sbírku na varhany. Vybralo se 4.417,-Kč a za měsíc leden dohromady 12.703,- Kč. Je tedy
vybráno celkem 132.284,- Kč. Dárcům moc děkujeme.
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.
Zpracoval: Lubomír Vlk
******************************************************************************************
SOUTĚŽ
I v dnešním čísle časopisu Děníček jsme si pro Vás připravili soutěž. Doplňte vhodně zimní pranostiky. Pro jednoho
z vás je opět nachystaná sladká odměna. SMS posílejte nejpozději do středy 22.2.2012 ve tvaru:
DENICEK_JMÉNO_TAJENKA na 773 99 31 31
Na den svatého ……..poustevníka pěkný den-dobrý rok;větrný den-mokrý rok.
O svatém ……….. sníh bředne na kaši.
Svatá ……….. bývá v mlze zahalena.
O svaté ……... od kamen se nechce.
Na svatého ………. zamrzne i kolo mlýna.
Na svatého ……... slunce ještě nehřeje.
Mrzne-li na den ……...mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků
O svaté ……... schovej sáně.
Svatý ………poustevník přináší led, nebo jej láme;nemá-li žádný, vyrobí hned.
O svatém Fabiánu a ……... zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.
Svatý …...ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
Na ……….. o skok dále.
Svatá ……... seká ledy z rybníka.
Na svatého ……... slunko teplem zadýchá.
Na svatého ……. zima leze do těla.

Tajenka z minulého čísla: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Výherce:

Anna Králíčková

Blahopřejeme!
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