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ÚVODNÍK
Zdravím vás na samém počátku letních prázdnin a nabízím možnost – jak být novým způsobem ON-line
(duchovně na dálku udržovat spojení s našim farním společenstvím). Totiž hodlám prostřednictvím IT
(informační technologie) na dálku nabídnout text svého kázání (v jeho syrové podobě) pro příslušnou neděli.
Moji iniciativu jistě uvítají i ti z vás, jež máte problém slyšet nebo rozumět.
Na níže uvedených řádcích najdete akční ochutnávku pro první prázdninovou neděli…
Otázka na úvod není chyták: „Co má společného evangelium
této první prázdninové neděle s Vánocemi?“ Podobnost
s nejkrásnějšími svátky má dnešní úryvek Markova evangelia
tím, že mi připomíná moji oblíbenou vánoční dobrotu od mámy,
která ve svých útrobách skrývala ořechy, rozinky a mandle.
Asociace s maminčinou vánočkou mě napadla na základě toho,
že vyprávění tvoří propletenec různých příběhů. Rozjímání nad
textem evangelia 13. neděle může vám ukázat různé dějové
linie. Základní osu příběhu si můžeme vytyčit u samotného
Ježíše, další stopu v textu zanechávají jeho nejmenovaní
učedníci. Vedle nich jsou zde tři důležitá jména - Petr, Jakub a Jan. V neposlední řadě stojí Jairos a jeho
dcera (včetně svých nejbližších). Ti jakoby umocňují tu nepřehlednou situaci, ve které se ocitl náš Pán.
Zřejmě nejvýznamnější díl pozornosti si zaslouží ta tlačenice okolo Ježíše – ta anonymní masa lidí
(pominu-li posměváčky), ve které je jakoby skryta žena beze jména. V tomto davovém šílenství okolo Ježíše
vystupuje příběh této nešťastnice jako něco, co nám může být blízké. V rámci práce s biblickým textem se
každý z našeho malého nedělního společenství pokusil vtělit do role této nemocné ženy beze jména. Tak
tedy po celý týden řešíme zadání domácího úkolu – jak a v čem můj životní příběh je totožný údělu
nemocného člověka z anonymního davu?
Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek
vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu
lidí a zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A
hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, že z
něho vyšla (zázračná) moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ Mk 5,21-43
Ve své snaze plodně prožít Slovo evangelia pro tento týden jsem si přizval na pomoc svého oblíbeného
duchovního. Autor Otec Aleš Opatrný krátce a výstižně glosuje tuto výše popsanou situaci:
Uzdravení krvotoké ženy je pak obrazem uzdravení, které je možné od Ježíše získat jedině skrze víru, ne
skrze pouhý dotyk. A zase toto tělesné uzdravení je obrazem uzdravení toho základního v člověku, totiž
obrazu Božího, který člověk v sobě nese a který ho s jeho tvůrcem spojuje. Pro Židy bylo uzdravení od
krvotoku zbavením kultické nečistoty, tedy uschopnění k bohoslužebným úkonům (v širším slova smyslu).
Překonání smrti pak pro ně znamenalo překonání toho, co tu je jako důsledek hříchu - byl to tedy plný
projev odpuštění.

Texty evangelií tedy nejsou žádnou podívanou, která by demonstrovala Ježíšovu moc. Jsou spíše výzvou, aby
člověk vstoupil se stejnou vírou, jako jmenovaní, do proudu Ježíšovy spásné moci. Teprve vstup do prostoru
víry, jednání člověka, které je vírou neseno, "otevírá" plně smysl těchto textů… Viz Stůl slova 13. neděle MZDB B
Tolik poznámka k rozšíření horizontu, kterým se můžeme „neseni vírou“ zaměřit na nalezení pravého
smyslu Markova jedinečného vyprávění o nemocné ženě. Jako jednu z hrozinek - (ořechů či mandlí)
můžeme z této pomyslné vánočky vydloubnout otázku – jak se moje víra popř. můj vztah ke Kristu podobá
oné snaze evangelní postavě dotknout se a zakusit „Boží sílu“? Kdybychom si představili pro změnu sami
sebe v situaci, kdy už jsou vyčerpány veškeré člověku dostupné prostředky klasické medicíny. Zřejmě
bychom v duchu přísloví „tonoucí se stébla chytá“ využili dnes všech různých možností tzv. alternativní
medicíny. Například já sám mám občas v uchu jehličky akupunktury, které mi pomáhají tišit bolesti mých
zad. Tyto a jiné alternativní metody můžeme vysvětlit pomocí vědy jen částečně – patří do oblasti
přesahující schopnosti tohoto nejmocnějšího lidského nástroje. Samotné zázračné uzdravení krvotoké ženy
může mít svoje vysvětlení proto jen v rovině Bible samotné. Jinak teologie jako věda o Božím tajemství
podobně jako historie čerpá z nejpůvodnějších pramenů. Příběhy psané životem mají ve své hloubce tento
zdroj. Bible nám napovídá, že Bůh není „bohem mezer lidského poznání“. Tedy že Božím působením si
nesmíme vysvětlovat nic z toho, na co věda doposud nezná odpověď. Síla, jenž vyšla z Ježíše směrem k té
těžce zkoušené ženě nebyla skrytou silou přírody, která teprve čeká na svého objevitele. Dokonce nelze ji
ztotožnit s určitými nebezpečnými duchovními praktikami, které mají souhrnný název magie. Nelze ji ani
v duchu hlubinné psychologie zdůvodnit jako sílu sugesce nebo jiného podprahového mechanismu.
Jedinou příčinu nalézá výše zmíněná biblická věda v samotném Slově Božím… Když se učedníci Jana
Křtitele obracejí na Ježíše s otázkou od svého mistra: „Ty jsi ten, který má přijít (jako mesiáš) a nebo máme
čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: "Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte: Slepí vidí, chromí chodí,
malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se
nade mnou neuráží." Matouš 11,4- 6
K svému pomyslnému dloubání do vánočky zvu i dalšího známého autora Raniera Cantalamessiho a dávám
mu prostor pro závěr. Dnešní evangelium je prologem ke Kristovým Velikonocům. Již dopředu se tak
vyjevuje jejich smysl. Všechno to má smysl pouze ve víře. Ježíš říká té ženě – Tvá víra tě zachránila. Také
dnes je tím, co nás dnes může zachránit, naše víra žitá v naději: Jsme spasení (viz Řím 8,24).
Přeji vám i sobě, abychom podobně jako tento neznámý člověk vyprosili tento Božský dar Víry, Naděje
a Lásky.
Žehná otec Josef
MIMO JINÉ
Otec Jan Valenta
* 25. 12. 1949 Crhov + 10. 7. 2008 Moravec
V neděli 1. července 2018 si při ranní bohoslužbě v 8.00 ve velkobystřickém kostele připomeneme některé
zesnulé kněze, kteří působili v naší farnosti. Mezi nimi bych chtěl
vyzdvihnout vzpomínku na otce Jana Valentu, kterého jsem měl možnost
poznat při svém nástupu do farnosti na sklonku roku 2006. Utkvěl mi
v paměti tím, že mi byl svým založením velice podobný. Mj. měl rád lidi a
oplýval zvláštním smyslem pro humor. Bohužel těžká nemoc v tu dobu už
hodně znehodnocovala jeho život. Většinou jsme se potkávali na
nemocniční půdě, tehdy se totiž jeho zdravotní stav výrazně zhoršil. Bylo
bohužel nemožné v tehdejších podmínkách naší fary poskytnout mu
náležitou péči. Myslím, že to dlouho netrvalo a v druhé polovině roku 2007
se podařilo najít mu odpovídající zázemí s patřičnou péčí v kněžském
domově na Moravci. Tam prožil finále svého života a my si letos budeme
připomínat 10 roků od jeho úmrtí.
Jeho neteř Věra Valentová a jeho bratr František mu v době nemoci nejvíce
pomáhali. Od paní Věrky, nyní Jaššové, jsem získal několik životopisných
údajů o P. Janovi Valentovi. Dovolte mi, abych tímto oživil obraz kněze,
který poslední léta služby obětoval u nás. Narodil se na konci roku 1949 jako nejmladší z 10 sourozenců
v kraji, kde není snadný život. Mohu dosvědčit z vlastní zkušenosti, jelikož jsem v tomto děkanátu několik
roků působil. Zapadlý kout tehdejšího šumperského okresu mu byl domovem a navíc podle směrnic UVKSČ

měla tato oblast být prvním okresem bez náboženství. V době tzv. pražského jara se však ukázalo, že víru
nelze lidem ukrást. Po temné páté dekádě XX. století dochází u nás k náboženskému oživení. Právě tehdy
dva kluci z tohoto kraje, Jan Valenta spolu se svým kamarádem Václavem Haltmarem, poznali své povolání
ke kněžství. Proto pro ně začalo náročné dojíždění až do Přerova, kde se na místním gymnáziu připravovali
na maturitu. Bez ní totiž není možné vstoupit do kněžského semináře. Po zdárném splnění této podmínky
mohli oba nastoupit do litoměřického kněžského semináře. Pět let uteklo jak voda a tak 24. 6. 1976 přijímají
v olomoucké katedrále svátost kněžství z rukou biskupa Josefa Vrany.
Nyní jen ve stručnosti uvedu názvy farností, kde otec Jan působil:
Ostrava, Hranice na Moravě, Osek nad Bečvou, Valašské Meziříčí (zde byl děkanem), Vracov (zde těžce
onemocněl). Od roku 2004 do roku 2007 byl kaplanem ve Velké Bystřici a v Hlubočkách. Nakonec byl na
Moravci v kněžském domově, kde také zemřel.
Dovolte mi ještě alespoň telegraficky připomenout jeho hlavní povahové rysy, tak jak mi je nadiktovala
Věrka Jaššová… Srandista a šprýmař; nekonfliktní, vstřícný a obětavý člověk. Na prvním místě byla služba
Bohu a lidem. Měl veliké srdce a byl velikým ctitelem P.M.
Z negativ jsem si stihl poznamenat paličatost a umíněnost. Pokud tam bylo ještě něco dalšího…, prosím Jeho
jménem o odpuštění.
Pokud budete mít o prázdninách cestu na Šumpersko – zastavte se na crhovském hřbitově u nenápadného
hrobu rodiny Valentových - myslím, že zde více a lépe pochopíte nelehkou životní cestu otce Jan Valenty a
budete vzpomínat v dobrém.
Na úplný závěr svého ohlédnutí vás chci poprosit o modlitbu za otce Jana. R. I. P.
Otec Josef
DALŠÍ OZNAMY
Několik důležitých informací ohledně duchovní služby v našich farnostech v měsíci červenci 2018
Jako každý rok touto dobou mi dovolte, abych vám přiblížil své prázdninové plány. Nejdříve nastíním
celkovou situaci na měsíc červenec. V týdnu od 1. 7. do 7. 7. 2018 chci být maximálně pro vás. Potom až do
konce měsíce budu doma jen občas. Více vám o tom napoví můj kalendář, jež je součástí tohoto vydání
Děníčku. Navíc máte možnost nahlížet do aktualizované podoby mého kalendáře na našich farních
webových stránkách. Dále několik detailů:
Dovolená v Německu
Podobně jako před čtyřmi lety mám v úmyslu strávit určitý čas v nedalekém Bavorsku, kde ve stínu
bamberské katedrály probíhá jazykový kurz pro české a slovenské kněze. Oproti předešlému pobytu budu
zde jen necelých 14 dní. Odjíždím v neděli 8. 7. 2018 hned po bohoslužbách. Vracím se v sobotu 21. 7.
(2018) pozdě večer. Nebude těžké se dovolat (731405500 nebo můj prázdninový telefon 608711300); dále
budu udržovat spojení elektronickou poštou (fara@velkabystrice.cz).
Orelský tábor v Travné
V druhé dekádě měsíce jsem nabídl svůj čas pro táborový tým na našem orelském táboře. Tábor určený pro
mladší účastníky se koná od 20. 7. do 30. 7. 2018. Druhý tábor pro ty starší proběhne od 27. 7. do 5. 8. 2018.
Moje zapojení pro naše táborníky mám naplánované na dny během pracovního týdne, kdy v naší farnosti
bude jen minimální bohoslužebný provoz. Věřím, že v našich končinách nikdo nebude duchovně strádat. Pro
případnou potřebu především v naléhavých případech, (pohřeb či zaopatřování) nabízím kontakty na kněze
v sousedství. Je to otec František Foltýn – farář v Doloplazech (737 752 326) a otec Bernard ze Svatého
Kopečku ( 777 742 177).
V neděli chci být doma se svými farníky, jinak sledujte naše ohlášky. Tam budou aktuální informace
ohledně mé přítomnosti ve farnosti.
PMT a Patrocinium Stětí svatého Jana Křtitele
V měsíci srpnu chci být převážně doma. Tzn., po skončení orelského tábora plánuji už jen bezprostřední
přípravu na PMT (příměstský tábor) na faře. Ten se uskuteční ve dnech 20. 8. až 24. 8. 2018
Dále budeme se připravovat na naši největší slavnost – Patrocinium Stětí svatého Jana Křtitele. Koná se
v neděli 26. 8. 2018. Prosím, poznamenejte si toto datum do svého kalendáře. Tímto Vás zvu na naše XII.
farní odpoledne na zahradě u fary ve Velké Bystřici.

Oprava farního kostela v Hlubočkách
Také ve své druhé farnosti – Hlubočky hodlám přispět alespoň na dálku k zdárnému dokončení tohoto díla.
Jednou z připravovaných akcí pro nejširší veřejnost je prohlídka staveniště. Tu plánujeme na půli července
2018. Po koncertu na Posluchově v neděli 15. 7. 2018 v 15.00 bude tato možnost podívat se zblízka na stav
opravy. Touto dobou už budou také vítané vaše podněty ke konečným úpravám interiéru kostela. Našimi
vzácnými hosty budou paní Ing. Arch. Blanka Roubíková a pan Ing. Jiří Týfa ze stavebního odboru
olomouckého arcibiskupství. Tuto neděli mě budou zastupovat otcové Jan Regner a Miroslav Herold
z Tovaryšstva Ježíšova. Věřím, že se též rádi zúčastní této akce.
Přeji požehnaný čas odpočinku a vyprošuji Boží ochranu především na cestách.
Otec Josef
O dalších podrobnostech na měsíc srpen 2018 se dočtete v dalším vydání našeho Děníčku.
KALENDÁŘ NA ČERVENEC
Neděle, 1. Července, 13. 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/fara - otevřené
setkání u otevřené Bible - aneb biblická
hodina
Pondělí, 2. července
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 3. července, Svátek sv. Tomáše
17:00 - Bukovany - mše
Středa, 4. července, Památka sv. Prokopa
08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny pro veřejnost
14:00 - Návštěvy nemocných
Čtvrtek, 5. července, Slavnost sv. Cyrila
a Metoděje
18:15 - Velká Bystřice/kostel - mše ze
Slavnosti
Pátek, 6. července
10:00 - Velká Bystřice/ kostel - křestní
obřad
11:30 - Velká Bystřice/kostel - křestní
obřad
18:15 - Velká Bystřice - mše
Sobota, 7. července
15:30 - Svatý Kopeček/basilika requiem a uložení do hrobu (+ Marie
Blahová)
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)

Neděle, 8. července, 14. neděle v
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Posluchov - mše
11:00 - Bukovany - mše
Odjezd Otce Josefa na dovolenou do
Bamberku
Pondělí, 9. července
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše (zástup)
Sobota, 14. července
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle, 15. července, 15. neděle
v mezidobí 07:30 - Velká Bystřice
svátost smíření (otcové SJ)
08:00 - Velká Bystřice - mše (zástup
otcové SJ)
09:30 - Posluchov - mše (zástup otcové
SJ)
11:00 - Bystrovany - mše
15:00 - Posluchov/kaple - koncert
duchovní hudby
16:30 - Hlubočky/ kostel - prohlídka
staveniště
Úterý, 17. července
14:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše (otec Bohumír Vitásek)
Sobota, 21. července
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)
Návrat Otce Josefa z dovolené
Neděle, 22. července, 16. neděle v
mezidobí,
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Posluchov - mše

11:00 - Bukovany - mše
Pondělí, 23. července
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše (otec Bohumír Vitásek)
Čtvrtek, 26. července, Památka sv.
Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
17:00 - Bukovany - mše (zástup)
Pátek, 27. července
18:15 - Velká Bystřice - mše (zástup)
Sobota, 28. července
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle, 29. července, 17. neděle v
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Posluchov - mše
11:00 - Bystrovany - mše
Pondělí, 30. července
15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny
- mše (zástup)
Čtvrtek, 2. srpna
17:00 - Bukovany - mše (zástup)
Pátek, 3. srpna
18:15 - Velká Bystřice - mše (zástup)
Sobota, 4. srpna, Památka sv. Jana Marie
Vianneye, kněze
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle, 5. srpna, Posvěcení římské
baziliky Panny Marie
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Posluchov - mše
11:00 - Bukovany - mše

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

BAROKNÍ CEMBALLOVÝ KONCERT
BcA. Michaely Bohačíkové Dis.
KDY:
KDE:
PROGRAM:

v neděli 15. července 2018 od 15 hodin
v kapli Nejsvětější Trojice na Posluchově
J.S. Bach, G. Boehm, J. Duphly, C.F. Fisher, J. Kuhnau, C.- B. Balbastre
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