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ÚVODNÍK
Zdravím vespolek všechny čtenáře a čtenářky našeho farního časopisu. Minulý úvodník pro květnové číslo
našeho Děníčku měl být poukazem na jedno top téma. Znovu se k stati vracím a hodlám oživit alespoň
první řádky ze zveřejněného textu nejnovější výzvy Svatého otce.
„Radujte se a jásejte“ (Mt 5,12) - říká Ježíš těm, kdo jsou pronásledováni nebo ponižováni kvůli Němu. Pán
žádá všechno a nabízí pravý život, štěstí, pro které jsme byli stvořeni. Chce nás mít svatými a neočekává, že
se spokojíme s průměrnou, ředěnou a nekonzistentní existencí…“
Nyní bych se rád podělil s Vámi o plody svého rozjímání nad posledním sdělením citovaného odstavce
exhortace: „Spokojíme se s průměrnou, ředěnou a nekonzistentní existencí“
Své zamyšlení začnu malou odbočkou – Mám radost, že pastýřský list našich
biskupů ohledně ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy našel odezvu nejen
v diskuzi, ale i v následné aktivitě vedoucí ke zveřejnění petice proti jeho
ratifikaci. Potěšilo mě, že tolik lidí si díky tomuto varování uvědomuje
nebezpečí nové diktatury. Nová ideologie zvaná gender (tzn. rod) záludným
způsobem zneužívá celosvětový problém násilí páchané na ženách. Na pozadí
tohoto aktuálního ohrožení novou totalitou chci poukázat na daleko
závažnější nebezpečí – současnou diktaturu průměrnosti. Papežský dokument
už v prvních větách poukazuje na plíživou a smrtelně nebezpečnou nemoc
duchovního života současné doby, kterou je průměrnost. Spokojíme se s průměrnou, ředěnou a
nekonzistentní existencí. Jinými slovy to může znamenat - Spokojíme se s většinovým, vlažným a roztěkaným
způsobem života. Naznačený nešvar však není ničím novým pod sluncem. Už v pradávné křesťanské tradici
znali autoři diagnózu duchovní nemoci, kterou nazvali zvláštním názvem - polední démon. V popisu tohoto
pokušení se jeho rysy víceméně shodují s varováním Svatého otce: „spokojenost s průměrnou, ředěnou a
nekonzistentní existencí“. Ptám se spolu s Vámi, nemluví Svatý otec o nám všem známé lenosti? Zřejmě
ano, jelikož už Jan Kassián v 5. století popisuje lenost takto: „Lenivý mnich často na něco reptá. Stěžuje si a
vzdychá, protože má pocit, že nemůže udělat nic dobrého, prospěšného. Začíná si v mysli vytvářet
představu, že v jiných klášterech se žije lépe, jsou tam lepší spolubratři a lepší podmínky duchovního růstu.
Ale v jeho klášteře je všechno špatné, spolubratři jsou hrubí, nevzdělaní, okolo něho není nic povznášejícího.
Nakonec dospěje k myšlence, že zde nikdy nebude šťastný, dokud zde bude setrvávat. Nebezpečí lenosti je v
apatii, která nahlodává celý život. Otcové mluví obrazně o poledním démonu, který útočí v největším parnu
dne, kdy přichází únava.“
K veledůležitému tématu diktatura průměrnosti bych si dovolil připojit dva zajímavé postřehy dvou
rozdílných autorů. První pochází z dílny jednoho velice zajímavého člověka a druhý jsem našel na
internetových stránkách farnosti Troubky.
„Z hlav se setnou ty, co přeční. Zato průměrní jsou věční.“ Jiří Žáček
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Tváří

Průměrnosti

Tvář 1: obava ze závisti
nebo chcete-li strach z úspěchu. Lidé se báli ukázat, že jsou dobří, aby neztratili pozitivní reakce okolí.
Dodnes slýchám pořekadlo „Úspěch se neodpouští“. Asi nedostatek sebevědomí, dodal bych jako psycholog.

Tvář 2: pohodlnost jako rouška lenosti
aneb „Stačí mně být průměrný, protože jinak bych musel pohnout zadkem, a to bych se dostal mimo zónu
mého komfortu a nejsem přece blbý, abych si činil nějaké násilí nebo dělal nepříjemno, že?“ Asi výmluvy
lenochů, dodal bych jako pohodlný člověk.
Tvář 3: strach před trestem okolí
Jedná se vlastně o kombinaci tváří 1 a 2: „No jó, v práci jednou ukážu, že mám na víc, a šéf mi naloží další
anebo těžší úkoly – to přece nemám zapotřebí!“ Asi vizitka špatné práce nadřízených manažerů, dodal bych
jako konzultant.
Tvář 4: konformita protkaná slabou asertivitou
„Nebudu chtít něco jiného (nebo něco víc), než lidé kolem mne, ke kterým chci (nebo si myslím, že musím)
náležet.“ Asi nezralá osobnost, dodal bych jako sociolog amatér.
Tvář 5: slabé osobní vize, sny a cíle
Když mne nic netáhne dopředu, pohlcuje mne šedý průměr. Ale pokud toužím po něčem, co mi nedává spát,
co mi zrychluje proud krve v mých žilách, co mne zvedá a nedá upadnout (to byla má definice slovesa
motivovat), jsem pak uvedeným směrem aktivní a vzdaluji se od průměrnosti. Dodal bych jako zapalující
kouč.
Těch 5 tváří se stále drží při životě, jsou živeny našimi předsudky a alibi.
https://www.impulzy.cz/prumernost-je-jako-slon/
Druhá stať se jmenuje Lék na lenost
Z kázání otce Radka Sedláka jsem našel potřebný závěr svého pokusu o Vaše povzbuzení.
Lékem není workoholismus, pracovat šestnáct hodin denně, sedm dní v týdnu. Lenost nespočívá v
nicnedělání, ale ve ztrátě smyslu, proč něco dělat. Na prvním místě je třeba chtít se poučit. Donutit se
naslouchat, i když jsem přesvědčen, že se už nic nadá dělat a že nic už nemá cenu. Tím, kdo má jistě co říci,
je učitel Evropy, apoštol Pavel. Ten radí, jakým směrem vést první krok: „Bratří, přemýšlejte o všem, co je
pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a
co sklízí pochvalu.“ (srov. Flp 4,8). Rada je v tomto: Naplnit svou mysl dobrými, krásnými a zdravými věcmi.
Krásou přírody, dobrou knihou, filmem. A pomalu se může nadšení ze života a touha po životě vrátit. To
však není cílem, je třeba dalšího kroku. Je třeba vyjít z nečinnosti. Proto Pavel radí jít dál, ke konání: „Čemu
jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte“ (Flp 4,9). Nějak se znovu angažovat pro dobro
samé. Tak se vymanit z netečnosti. Protikladem lásky není nenávist, ale netečnost a lhostejnost. Když se
zahledíme na Ježíše, u něho nikdy nebyl nikdo, kdo mu „byl fuk“. Ani hříšníci, ani nemocní, ani hladové
zástupy, dokonce ani farizeové a kněží. O všechny se zajímal. Aby však člověk neupadl znovu do letargie, je
se třeba v trpělivosti vrátit k Bohu, a tím je krok třetí: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a
prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“(Flp 4,6) Lenost začíná ztrátou chuti na Boha. Nudí-li nás
Bůh, bude nás nudit všechno. Z lenosti vede cesta klanění se Bohu a děkování a následné radosti z Boha.
Jenže jak se radovat z Boha, když se člověku nechce? Graham Tomlin má pěkné přirovnání. Když byl
dospívající, chtěl se vyrovnat dospělým mužům, kteří pijí pivo. Jednou si dodal odvahy a pivo si objednal.
Vůbec mu nechutnalo, bylo jiné než limonáda, na kterou byl zvyklý. Po této první zkušenosti by si už pivo
asi dlouho nedal. Přesto si zřejmě díky své touze vyrovnat se mladým mužům kamarádům pivo postupně
dával, až po delší době přišel na jeho chuť a dokázal labužnicky rozlišit jeho různé chutě a druhy. S Bohem
je to podobné. Až po delší době jakési vytrvalosti a přemáhání člověk objeví krásu a sílu ze života s Bohem.
Můžeme to shrnout. Lenost má kořen ve ztrátě smyslu, proč to, či ono dělat, proč se ještě o něco snažit.
Lékem jsou tři kroky: čerpání krásy a dobra kolem, konání dobra a krásných věcí a klanění se Bohu. Jestliže
lenost přináší rezignaci a smutek, potom cesta vnímání dobra, konání dobra a skrze klanění a děkování Bohu
vede k objevení Boha a znovunabytí trvalé radosti. Pavel pak vybízí k zachování radosti: „Radujte se v Pánu
vždycky, znovu říkám, radujte se“ (Flp 4,4) - tedy za všech okolností, které mohou přijít a radost brát.
http://www.farnosttroubky.cz/homilie/3nepostni2012.pdf
Podobně jako svatý Jiří bojuje s drakem, křesťan bojuje se zlem ve všech jeho podobách. Děkuji Vám všem
za hrdinské nasazení a vynalézavost lásky, se kterým čelíte této obludné diktatuře průměrnosti ve všech
jejích projevech.
Váš otec Josef
CO SE DĚLO
Zájezd do Vídně, 1. května 2018
Když se podíváme po České republice, najdeme spoustu památek po bývalé monarchii. Do našeho bývalého
hlavního města se vypravil zájezd organizovaný otcem Josefem za pomoci pana Vojtěcha Běhala, p. Michala
Šálka a bratra Damiána Smyčky. Naše prohlídka Vídně začala mší svatou v kostele u kapucínů. Potom nás
čekala prohlídka habsburské hrobky, která je přímo pod kostelem. V hrobce se nachází 147 těl a také

„dvojrakev“, ve které jsou uložení František Lotrinský a Marie Terezie. Odpoledne jsme byli na prohlídce
Vídně, prohlédli jsme si i kapli, ve které byli Habsburkové pokřtění a kostel, kde byli sezdání a kde mají
také uložena svá srdce. Jako první jsme si prohlédli klášter německých rytířů, ve kterém je hudební sál, ve
kterém koncertoval Mozart. Šli jsme také kolem dómu sv. Štěpána s mozaikovou střechou. Ve Vídni je také
orloj, který spojuje dva domy a dá se pod ním procházet. Naše další zastávky byly u nové radnice a u
parlamentu. Byli jsme v Hofburských zahradách. Nakonec jsme navštívili někdejší letní sídlo prince Evžena
Savojského. Vídeň je město bohaté na kulturní památky a jeden den na celé prohlédnutí nestačí. Vždyť její
rozloha je 414,6 km2. Počasí nám bylo velice nakloněno. Chtěl bych poděkovat otci Josefovi a také všem
ostatním za dobrou organizaci.
Václav Preč
Festival duchovní hudby „Chvalte Hospodina – hudební poselství P. J. Olejníka“ Velká Bystřice
19.5.2018
Veni Creator Spiritus - Přijď Duchu Svatý, Tvůrce…
Letošní festival duchovní hudby zazněl v duchu svatodušních svátků - vyprošovali jsme si dary Ducha
Svatého, bez kterých by nebylo nadání k hudbě, umění… A připomínali jsme si hudebně Otce Olejníka,
který nás vedl i k latinským zpěvům, v univerzálním jazyce církve. Chrám rozezněly zpěvy sborů: Chorus
Mittitur (Šternberk), Komorní pěvecký sbor Dvořák + Svatokopecký chrámový sbor (Olomouc a Svatý
Kopeček) a místní Chrámový sbor Velká Bystřice; varhany rozehrál pan Vladimír Pavlík, který uspořádává
dílo P. Olejníka a vydává tyto skladby knižně. Dokonce při tomto festivalu došlo k objevu zatím neznámé
čtyřhlasé úpravy velikonočního žalmu: Otec Olejník při návštěvě různých sborů pomáhal rozezpívávat kůr a
zanechával originální doprovody k různým skladbám těmto sborům, a tyto úpravy not už si nikam jinam
nezaznamenával. Při příležitosti festivalu šternberský sbor hledal nějaké noty od P. Olejníka a jeden z těchto
originálů našel…jaká šťastná náhoda. Krásný hudební a duchovní zážitek završila slavná mše svatá Missa
mundi, kterou celebroval R.P. doc. Damián Němec, OP. Duch Svatý zde opravdu vanul…
Marie Adamcová
DALŠÍ OZNAMY
Na následujících řádcích ve formě krátkých odstavců přiblížím pro vás to podstatné, co se děje (jak tomu
ostatně napovídá název našeho periodika - Děníček, které vychází už úctyhodných devatenáct let.)
Otec Josef
První svaté přijímání v Hlubočkách
Ve farnosti Hlubočky finišuje příprava na první svaté přijímání. Mám z toho velikou radost, proto musím
vyslovit vděčnost a uznání rodinám dětí a katechetce, paní Dagmar Samkové. Zde jsou jména dětí, které
poprvé přijmou Ježíše do svého života: Veronika Herchelová, Petr Fojtík a Matěj Mizerák. Slavnost prvního
svatého přijímání se koná v neděli 10. června 2018 v kapli Nejsvětější Trojice na Posluchově od 9.30
hod. Tímto vás prosíme o duchovní i jinou podporu pro tyto děti.
Oprava farního kostela v Hlubočkách
Jak jistě víte z našich ohlášek, největší událostí našeho farního života je bezesporu oprava podlahy farního
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Hlubočkách. Začátkem května odborný firma provedla vybetonování
betonové skořepiny v připraveném prostoru.
Během této technologické přestávky, kdy nebyly brigády uvnitř, pokračovala dobrovolnická pomoc jiným
způsobem. Rád bych proto znovu, aniž bych někoho jmenoval, chtěl vyjádřit naši vděčnost jedné rodině
z Posluchova za velkorysou pomoc při odvozu stavební suti a hlíny z plochy u našeho kostela. K tomu
samozřejmě patřilo kromě samotné dopravy i naložení. Nakonec uložení tohoto materiálu na vlastním
pozemku nám pomohlo ušetřit desetitisícové částky z našeho omezeného rozpočtu. To vše se odehrálo
v tomto, zhruba 14denním mezidobí, kdy nebyly brigády.
Ale byl to už předposlední květnový pátek, kdy se svépomocné práce uvnitř kostela znovu rozběhly.
V pořadí už 10. brigáda se konala za hojné účasti mužského osazenstva našeho kostela v pátek 25. 5. 2018
od 16.00 hod. Děkujeme všem zúčastněným mužům, chlapcům a několika ženám za odvážnou akci, jejíž
cílem bylo dostat těžké a rozměrné bloky kostelních lavic z jednoho kouta do opačného. Tímto se nám
uvolnil potřebný prostor pro provedení stavebních prací na zbytku plochy lodi kostela (asi 10 – 15%).
Oslava patrocinia svatého Antonína Paduánského v Bukovanech
Neděle 17. 6. 2018 v 15.00 slouží otec Metoděj Hofman OT
Pozdrav otce Rudolfa Smahela
Vzpomínám každý den ve mši svaté na všechny farníky, obzvláště myslím na ty z bystrovanské kapličky.
V pondělí 9. 7. 2018 podstoupím náročnou operaci kyčle. Prosím o modlitbu.
Váš otec Rudolf

KALENDÁŘ NA ČERVEN
Neděle, 3. června, IX. neděle
v mezidobí, Památka sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše ze Slavnosti
Těla a Krve Páně
09:30 - Posluchov - mše (zástup otec Jan
Regner SJ)
10:00 - Svatý Kopeček u
Olomouce/basilika - svátostné požehnání
11:00 - Bystrovany - mše
17:00 - Velká Bystřice/kostel - prostor pro
tichou modlitbu
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
18:00 - Velká Bystřice/farní kuchyně otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina
Pondělí, 4. června
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 5. června, Památka sv. Bonifáce,
biskupa a mučedníka
00:30 - Svatý Hostýn/basilika - pouť
kněží olomoucké arcidieceze za vlastní
posvěcení
Středa, 6. června
14:00 - Návštěvy nemocných
17:00 - Svésedlice - mše
Čtvrtek, 7. června
17:00 - Bukovany - mše
Pátek, 8. Června, Slavnost Nejsvětějšího
srdce Ježíšova
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
17:00 - Posluchov - mše
18:15 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 9. Června, Památka
Neposkvrněného srdce Panny Marie
08:00 - Hlubočky/kostel - brigáda na
rekonstrukci podlahy kostela
08:00 - Velká Bystřice/farní zahrada a
hřiště brigáda na úklid před prázdninami
15:00 - Posluchov/kaple - nácvik před
prvním svatým přijímáním
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 10. června, Patrocinium
farního kostela Nejsvětějšího Srdce
Páně v Hlubočkách, X. neděle v
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Posluchov - mše + první svaté
přijímání
11:00 - Bukovany - mše (zástup otec
Libor Churý)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - prostor pro
tichou modlitbu
17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření

18:00 - Velká Bystřice/farní kuchyně otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina
Pondělí, 11. června
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny mše (otec Bohumír Vitásek)
Středa, 13. června, Památka sv. Antonína
z Padovy
09:00 - Velká Bystřice/ kostel + fara adorace a setkání kněží olomouckého
děkanátu
14:00 - Návštěvy nemocných
17:00 - Mrsklesy - mše
Čtvrtek, 14. června
17:00 - Bukovany - mše
Pátek, 15. června
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
17:00 - Posluchov - mše
18:15 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 16. června
08:00 - Hlubočky/kostel - brigáda na
rekonstrukci podlahy kostela
11:00 - Velká Bystřice/kostel - křestní
obřad
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 17. června, XI. neděle
v mezidobí,
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Posluchov - mše
11:00 - Bystrovany - mše
15:00 - Bukovany - mše z Památky
svatého Antonína (otec Metoděj OT)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - prostor pro
tichou modlitbu
17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
18:00 - Velká Bystřice/farní kuchyně otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina
Pondělí, 18. června
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny mše (otec Bohumír Vitásek)
16:30 - Poslední vyučování náboženství skupiny I -IV
Úterý, 19. června
06:00 - Pouť do Bílé Vody a do Travné u
Javorníka
Středa, 20. června
14:00 - Návštěvy nemocných
17:00 - Svésedlice - mše
Čtvrtek, 21. června, Památka sv. Aloise
Gonzagy
08:30 - Velká Bystřice/zimní kaple - tichá
mše
17:00 - Bukovany - mše
Pátek, 22. června
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
17:00 - Posluchov - mše
18:15 - Velká Bystřice - mše

Sobota, 23. června
08:00 - Hlubočky/kostel - brigáda na
rekonstrukci podlahy kostela
09:30 - Olomouc/katedrála - Jáhenské
svěcení
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 24. června, Slavnost narození
sv. Jana Křtitele
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:00 - Velká Bystřice/kostel - adorační
den
09:30 - Posluchov - mše + křestní obřad
11:00 - Bukovany - mše
17:00 - Velká Bystřice/kostel - prostor pro
tichou modlitbu
17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
18:00 - Velká Bystřice/farní kuchyně otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina
Pondělí, 25. června
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny mše (otec Bohumír Vitásek)
16:00 - Velká Bystřice/kostel - mše s
dětmi na poděkování za uplynulý školní
rok
17:00 - Velká Bystřice/farní zahrada program na zakončení školního roku
Středa, 27. června
14:00 - Návštěvy nemocných
17:00 - Mrsklesy - mše
Čtvrtek, 28. června, Památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka
08:30 - Velká Bystřice/zimní kaple - tichá
mše
17:00 - Bukovany - mše
Pátek, 29. června, Slavnost sv. Petra a
Pavla
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
17:00 - Posluchov - mše
18:15 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 30. června
08:00 - Hlubočky/kostel - brigáda na
rekonstrukci podlahy kostela
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 1. července XIII. neděle
v mezidobí,
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Posluchov - mše
11:00 - Bystrovany - mše
17:00 - Velká Bystřice/kostel - prostor pro
tichou modlitbu
17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost
smíření
18:00 - Velká Bystřice/farní kuchyně otevřené setkání u otevřené Bible - aneb
biblická hodina

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz
Vychází 3.6.2018, uzávěrka dalšího čísla 25.6. 2018. 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 zvážení

