
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky   Ročník 17 Číslo 7 Rok 2016 

 
ÚVODNÍK 
Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte 

svobodu za příleţitost k prosazování sebe, ale sluţte v 

lásce jedni druhým. Vţdyť celý zákon je shrnut v 

jednom slově: Milovati budeš bliţního svého jako sebe 

samého! Chci říci: Ţijte z moci Boţího Ducha a 

nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.  

 

 

Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Boţímu, 

a Boţí Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, 

takţe děláte to, co dělat nechcete.  

Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, 

nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, 

hádky, ţárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, 

závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem 

uţ dříve a říkám znovu, ţe ti, kteří takové věci dělají, 

nebudou mít podíl na království Boţím.  

Ovoce Boţího Ducha však je láska, radost, pokoj, 

trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a 

sebeovládání. Ti, kteří náleţejí Kristu Jeţíši, ukřiţovali 

sami sebe se svými vášněmi a sklony. 

Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také 

řídit! 
Gal 5,13 

Milí čtenáři a čtenářky našeho farního časopisu. 

Školní rok 2015/2016 rychle utekl, nezbývá neţ vyslovit znovu veliký dík těm, kteří se věnovali formaci dětí 

a mládeţe. Vyučování náboţenství navštěvovalo celkem 38 dětí z farnosti Velká Bystřice a 16 dětí z farnosti 

Hlubočky. Samozřejmě nesmíme zapomenout na poţehnané celoroční působení členů naší jednoty Orla, 

kteří se rovněţ věnují dětem a mládeţi. Podobně je tomu i u skautů z několika středisek. Všem výše 

naznačeným (i těm ostatním) vyprošuji poţehnání pro jejich aktivity a Boţí ochranu pro jim svěřené děti. 

Prázdninová nabídka je bohatá pro všechny. Kromě našeho tradičního orelského tábora v Travné, 

příměstského tábora na konci prázdnin, Světového setkání mládeţe v polském Krakově a mnoha dalších 

aktivit, bych rád znovu připomenul svoji nabídku z minulého měsíce. 

Pro všechny bez rozdílu věku nabízím… „prázdniny s  Bohem“.  Začínat svůj prázdninový den s Bohem  - 

tak zní hlavní téma…abychom si vyprosili potřebné dary Ducha svatého pro svoji kaţdodenní sluţbu. 

V kalendáři na tento měsíc můţete nalézt souřadnice pro setkání s Ním. Tedy dny v týdnu, které budeme 

začínat mší svatou v 7:00, včetně přípravy na ni; i toho, co má následovat.  Konkrétně budepříprava spočívat 

ve společné modlitbě ranních chval 6:05, tzv. lectiodivina  biblických textů na daný den a rozjímání 

(příprava srdce na setkání s Jeţíšem).Po nasycení naší duše (po skončení bohosluţby) bych vás chtěl pozvat 

na  malé agapé (snídani na faře). Nemusíte se nikde hlásit, stačí jen přijít …Nic víc nic míň.  

Ten kdo má Boha, tomu nic nechybí.  

Přeji a vyprošuji čtenářům a čtenářkám našeho  Děníčku  požehnané léto s Bohem. Váš otec Josef 

 

CO SE DĚLO 

Pohádka „Dobrák a Vykuk“ 5.6.2016 

Uţ jsme se těšili, copak nám Velmi amatérské divadlo tentokrát nachystá za pohádku. A byl tu „Dobrák a 

Vykuk“: poučná pohádka o tom, co je v ţivotě důleţité - jestli mít peníze nebo být poctivý a hodný člověk. 

A jakpak to bylo v pohádce? Bohatý a nafoukaný Francek Vykuk (Miloslav Krätschmer) ve značkovém 

tričku (doslova – tričko polepené dopravními značkami ) se vsadil s Jankem Dobrákem (Jiří Pleska), co 



je lepší a kdo má vţdycky pravdu – jestli ten, kdo je bohatý a můţe si všechno koupit, nebo ten, kdo je 

poctivý a nemyslí jen na sebe. Čerti (Václav Lakomý, Kristýna Lakomá, Jitka Laštůvková – úţasný koktavý 

čert Drmola ), kteří sledovali jejich rozhovor, převlečení za pocestné všechno Franckovi odkývali, 

samozřejmě ţe je lepší, kdyţ má někdo peníze, neţ aby někdo měl čistou duši – mnuli si ruce, jak dostanou 

Francka do pekla. Uţ se zdálo, ţe Francek sázku vyhrál. Ale kdo měl doopravdy pravdu? Janek Dobrák si 

smutně posteskl, ţe nemá co k pití a protoţe hodným lidem pomáhají nadpřirozené bytosti, přitancovala 

studánková víla (Eva Krätschmerová) dala mu vodu ze studánky a několik dobrých rad. Tak mohl Janek 

vyslechnout poradu čarodějnic (Ludmila Pospíšilíková, Marie Plesková, Pavla Pečínková) a zjistit, jak lze 

vysvobodit krásnou zakletou princeznu (Anna Linhartová), (co ji doprovázela rázná komorná Karolína 

Křepelková). Opravdu se mu to podařilo, a tak se stal králem. Poté potkal Francka Vykuka, co místo toho, 

aby byl šťastný a bohatý, tak co by jeden z nejchudších zametal les – kdopak ţe to vyhrál sázku? A jelikoţ 

se Francek nepoučil, chtěl opět všechno pro sebe na úkor druhých, tak musel, jak poznamenala úţasná 

babička sudička (Josef Laštůvka), do pekla.  

Hezká jednoduchá pohádka s vtipnými momenty; nutno ocenit pěkné kostýmy (opravdu parádně 

namaskované čarodějnice ), úsměvné byly také vstupy velkého (Karel Pospíšilík) a malého hlasatele 

(Matouš Linhart). Ani jsme se nenadáli, a pohádka byla hned pryč. Budeme se těšit na další vystoupení . 

Marie Adamcová 

Farní den v Hlubočkách – 12.6.2016 

Celý den se nesl ve velice přátelské atmosféře. Počasí vyšlo naprosto dokonale, a kdyţ uţ by snad na někoho 

mohlo být sluníčka aţ moc, mohl se zchladit ve stínu velkých stanů, ve kterých bylo spoustu 

místa.Odpolední program s pěknou hudbou k tanci a poslechu ještě doplnila ukázka hasičů, kteří museli 

k nevoli dětí zlikvidovat poţár malé kartonové slámou plněné školy. Poté si děti mohly vyzkoušet obléct 

zásahový oblek hasičů a přilbu nebo se podívat do nového zásahového vozu. Mimo hasičů byl pro děti 

k dispozici skákací hrad, postřehové a dovednostní hry a další jiné zajímavé aktivity. Pro dospěláky (ovšem 

nejen pro ně) byla připravena jízda v terénu offroadovým vozem VW Tiguan a Amarok. K tomu všemu byl 

k dispozici široký výběr jídla a pití. Farníci napekli a o zbytek se postarali hasiči. Farní den v Hlubočkách 

byla velmi povedená akce a uţ teď se všichni určitě těší na příští rok. 

Mirka Navrátilová 

ARCHA KLUB 

Váţení a milý přátelé klubu seniorů Archa, 

chci Vám předem velmi poděkovat za hojnou účast při úterních setkávání a také za Vaši podporu.  

Poslední úterý jsme si náramně uţili. Zrealizovali jsme náš první zájezd do Velkých Losin. Vše proběhlo 

podle plánu. Odjíţděli jsme autobusem z Velké Bystřice v krásném počtu 18 lidí a to za doprovodu našeho 

pana faráře, který byl skvělým průvodcem. Při cestě jsme se modlili růţenec a zpívali lidové písničky. Jako 

první jsme zavítali do zámku a poté do příjemné restaurace na oběd. Všichni posilněni a nabiti další energií, 

jsme vyrazili do místní čokoládovny a po zakoupení malých dárečků pro naše blízké, jsme navštívili kostel 

sv. Jana Křtitele, kde nás mile přivítal pan farář Milan Palkovič. Po tiché modlitbě a poslechnutí zajímavé 

historie, jsme se vydali plni krásných společných záţitků zpět domů. Děkuji Vám všem za příjemně strávený 

den a přeji krásné poţehnané léto i dovolené, načerpání mnoha sil i záţitků a těším se na setkání 

v prázdninovém provoze Archa klubu a třeba i na nové členy v září.  

PS: fotky naleznete na stránkách farnosti  

Za celý Archa klub Jana Chudíková 

 

DŮLEŽITÝ VZKAZ PRO DOBU PRÁZDNIN OD OTCE JOSEFA: 

Protoţe po dobu prázdnin budu více vpohybu, můţe se stát, ţe mne nezastihnete na faře. Nabízím vám tedy 

několik moţností, jak vyřídit svoji záleţitost.  

1.Volat nebo poslat SMS zprávu na moje běţné mobilní číslo 731405 500 

2.Volat nebo poslat SMS zprávu na moje záloţní (prázdninové) mobilní číslo608711 300 

3.Napsat svůj vzkaz na lísteček a vhodit jej do schránky u schodů před vchodem do fary. 

4.Kontaktovat mě přes elektronickou poštu - fara@velkabystrice 

5.Vkalendáři na červenec a srpen jsou uvedeny souřadnice pro setkání vrámci bohosluţeb. Můţete mětam 

vdotyčnou dobu potkat osobně. 

P.S. Nezapomeňte zanechat svoje číslo, abych vás mohl kontaktovat. 



Pořad bohosluţeb během prázdninových měsíců se můţe poněkud odlišovat od obvyklého rytmu – věnujte 

proto pozornost nedělním ohláškám, našim webovým stránkám a také následujícímu souhrnu... Po dobu 

letních školních prázdnin 2016 bude otec Josef  ve větší vzdálenosti… 

Ve středu 6. července - cesta do Prahy 

Od pondělí 25. července – dočtvrtka28.července – Svatojakubská pěší pouť smládeţí 

V sobotu  30.července  - orelský tábor v Travné.. Pokud to bude potřeba, tak i od pondělí 1. srpna  do středy  

3.  srpna 

 

KALENDÁŘ ČERVENEC A PRVNÍ ČÁST SRPNA 
Neděle, 3. července, XIV. neděle 

v mezidobí, Svátek sv. Tomáše 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše  

17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před 

Nejsvětější Svátostí (adorace za mír) 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření  

Pondělí, 4. července,  památka sv. 

Prokopa 

07:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní 

mše 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 5. července, Slavnost sv. Cyrila 

a Metoděje 

08:00 - Velká Bystřice mše -  

09:30 - Hlubočky - mše 

Čtvrtek, 7. července 

07:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní 

mše 

10:00 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

Pátek, 8. července 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny  

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

Sobota, 9. července,  Sv. Augustina 

ŢaoRonga, kněze a jeho druhů, 

mučedníků 

07:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní 

mše 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 10. července, XV. neděle v 

mezidobí , výročí úmrtí P. Jan 

Valenta + 2008 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bystrovany - mše  

17:00 - Luboměř/skautský tábor - mše 

 

 

Pondělí, 11. července, Svátek sv. 

Benedikta, výročí úmrtí P. Josef 

Olejník + 2009 

07:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní 

mše 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 12. července 

09:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

09:30 - Velká Bystřice/fara - ARCHA 

klub seniorů 

17:00 - Svésedlice/kaple - mše 

Středa, 13. července 

07:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní 

mše 

17:00 - Mrsklesy/kaple - mše 

Čtvrtek, 14. července 

07:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní 

mše 

10:00 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

Pátek, 15. července 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny  

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

Sobota, 16. července 

07:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní 

mše 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 17. července, XVI. neděle v 

mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše  

17:00 - Slezkáharta/skautský tábor - 

mše 

 

Pondělí, 18. července 

07:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní 

mše 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 19. července 

07:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní 

mše 

17:00 - Svésedlice/kaple - mše 

Středa, 20. července,  Sv. Apolináře, 

biskupa a mučedníka 

07:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní 

mše 

17:00 - Mrsklesy/kaple - mše 

Čtvrtek, 21. července 

07:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní 

mše 

10:00 - návštěvy nemocných  

14:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše a oslava svátku svaté 

Anny 

Pátek, 22. července 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny  

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

Sobota, 23. července, Svátek sv. 

Brigity 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 24. července, XVII. neděle v 

mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bystrovany - mše  

17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před 

Nejsvětější Svátostí (adorace za mír) 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření  

Pondělí, 25. července, Svátek sv. 

Jakuba apoštola 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 26. července 

09:30 - Velká Bystřice/fara - ARCHA 

klub seniorů 

Pátek, 29. července 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny  

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše  

Sobota, 30. července 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností (zástup) 

 

 



Neděle, 31. července, XVIII. neděle 

v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše  

Úterý, 2. srpna 

09:30 - Velká Bystřice/fara - ARCHA 

klub seniorů 

Čtvrtek, 4. srpna 

10:00 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

Pátek, 5. srpna 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny  

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

Sobota, 6. srpna. Svátek Proměnění 

Páně 

10:00 - Velká Bystřice- mše svatá a 

křest ve mši 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 7. srpna, XIX. neděle v 

mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bystrovany - mše  

17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před 

Nejsvětější Svátostí (adorace za mír) 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

Pondělí, 8. srpna 

07:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní 

mše 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 9. srpna, Svátek sv. Terezie 

Benedikty od Kříţe 

09:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní 

mše 

09:30 - Velká Bystřice/fara - ARCHA 

klub seniorů 

17:00 - Svésedlice/kaple - mše 

Středa, 10. srpna, Svátek sv. Vavřince 

07:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní 

mše 

17:00 - Mrsklesy/kaple - mše 

Čtvrtek, 11. srpna 

07:00 - Velká Bystřice/kaple - ranní 

mše 

10:00 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

Pátek, 12. srpna 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny  

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

Sobota, 13. srpna 

07:00 - Velká Bystřice/kaple - 

poslední ranní mše 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 14. srpna, XX. neděle v 

mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před 

Nejsvětější Svátostí (adorace za mír) 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

Pondělí, 15. Srpna, slavnost 

Nanebevzetí Panny Marie 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté 

Anny - mše (otec Bohumír Vitásek) 

17:00 - Hlubočky - mše 

Úterý, 16. srpna 

09:30 - Velká Bystřice/fara - ARCHA 

klub seniorů 

Čtvrtek, 18. srpna 

10:00 - návštěvy nemocných  

17:00 - Bukovany mše 

Pátek, 19. srpna 

10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - 

úřední hodiny  

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše 

Sobota, 20. srpna 

17:30 - Bukovany - mše s nedělní 

platností 

 

Neděle, 21. srpna, XXI. neděle v 

mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bystrovany - mše - 

Patrocinium svatého Bartoloměje 

(otec Rudolf) 

11:00 - Přáslavice - hodová mše  

17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 

otevřený k tiché modlitbě před 

Nejsvětější Svátostí (adorace za mír) 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření  

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz 

 

POZVÁNKY 

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

Pozvánka pro všechny  na naše jubilejní  X. farní odpoledne, které se bude konat na farní 

zahradě  ve Velké Bystřici (v případě špatného počasí v místní orlovně)  v neděli 28. srpna 2016  od 15:00 

hod.  

- Ještě připomínáme, ţe farnímu odpoledni bude předcházet ve 14,30 hod.  tradiční svátostné 

požehnání, ke kterému rovněţ patří ţehnání školních aktovek dětem.  

- Rovněţ prosíme naše babičky, ţeny a dívky o napečení cukroví a přípravu jiných dobrot  na naše 

farní odpoledne.  Hotové produkty se budou shromaţďovat na faře. 

Upozorňujeme předem na mimořádné posunutí času nedělních bohosluţeb během oslavy svátku Stětí 

svatého Jana Křtitele (neděle 28. 8. 2016) a následující neděle (4. 9. 2016), kdy bude ve Velké Bystřici 

probíhat festival „Lidový rok“. Na obě tyto neděle připadá mimořádná (! ) změna začátku bohosluţeb ve 

Velké Bystřici;  a to v  9,00 hod.   Děkujeme za pochopení. 

 
Vychází 3. 7. 2016, uzávěrka dalšího čísla  15.8. 2016. Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na denicekvb@seznam.cz. Farní 
webové stránky www.farnost-vbystrice.cz, příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na farnostvbystrice@centrum.cz. Redakční rada: 

Eva Krätschmerová, Miloslav Krätschmer , P. Josef Opluštil; Jazyková korektura: Vojtěch Lakomý.  Vydává Římskokatolická Farnost Velká Bystřice pro vnitřní 
potřebu farnosti. Cena: dle zváţení 
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