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ÚVODNÍK 

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, 

ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají; 

skloň se k nám, dej nám správné poznání  

a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak,  

aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. 
Viz Liturgie 17. neděle v mezidobí  

 

Milí čtenáři a čtenářky našeho farního časopisu,  

z Kanady posílám svoji slovy malovanou 

pohlednici spolu s pozdravem všem u nás doma. 

Moje oči mohly vnímat mnoho odstínů; počínajíc 

od té světle šedé spojené s životem ve velkoměstě, 

až po tmavou modř hladin velikých kanadských 

jezer, ohraničenými zelenými plochami bez konce i začátku. V tom spektru zážitků, které zanedlouho povezu 

s sebou domů k nám, dominují především tváře lidí a jejich životní příběhy. Zastupoval jsem svého kolegu – 

otce Tomáše Káňu, který zde působí jako farář pro Čechy a Slováky ve farnosti svatého Václava v Torontu. 

Pro vaši představu podotýkám, že tento kostel je vlastně bývalé skladiště, které v šedesátých letech XX. století 

zakoupili českoslovenští exulanti i s pozemkem. Po přebudování to celé má podobu veliké krabice, kam se 

vedle samotného kostela svatého Václava musí vejít i farní sál o velikosti naší velkobystřické orlovny. Dále 

jakoby tam někdo vložil naši faru – najdete tam skoro všechno, co je u nás, tj. veliké parkoviště, garáže, 

nájemní byty, prostornou knihovnu s kuchyní, kanceláře a samozřejmě prostory jednak pro otce Tomáše, 

jednak pro jeho návštěvy. Tedy i pro nás. My spolu s panem Františkem Ježkem jsme byly hosty celé zdejší 

farnosti. Lidé zde nás velice dobře přijali a luxusně se o nás postarali. To jediné, čím jsme se jim mohli za 

mnohá dobrodiní odvděčit bylo naslouchání téměř nekonečným příběhům lidí, kteří ztratili domov. Vděčím 

svému kamarádovi Františkovi, že polovinu tohoto úvazku přijal na sebe. Ve farnosti před otcem Tomášem 

působil 18 roků jako farář Libor Švorčík, kterého někteří z vás budou znát. Nyní působí na severu Ontária 

v městě Orilia, ale bohužel se mi nepodařilo se s ním kontaktovat. Místní společenství našich krajanů se 

setkává jedině v neděli, když v rámci megapole Toronta jim cesta do kostela zabere i víc jak hodinu cesty 

autem. Po mši bývá setkání u kávy a buchet, které se rovněž protáhne na hodiny. Připadlo mi to, že tito lidé 

ani nepotřebují jíst. Zřejmě pro našince je důležitější být spolu a mluvit svoji mateřštinou. Na konci našeho 

pobytu už rozumím této jejich potřebě – v obrovském moři velkoměsta vytvářejí malý ostrůvek, který voní 

domovem. Mezi mnoha životními story, jež jsem zde, nebo jinde vyslechl, se musím podělit o 

velkobystřickou stopu, po které jsme se vydali až do sousední provincie Quebek.  

 

Dovolte mi, abych na chvilku nechal povídat můj cestovní deník: 

20.7. - Zdravíme z paluby zpátečního kanadského expresu, uhánějícího po rozlehlých rovinách této úžasné 

země směrem k Torontu. Vracíme se z návštěvy u rodiny Janglových. Paní Ludmila Janglová je sestra od paní 

Pavly Herinkové  z Velké Bystřice. Na její pozvání se uskutečnila naše mise a nutno dodat, že pohostinnost 

neznala mezí. Jen na okraj, příběhy emigrantů by vydaly na celé knihy a důležité je to, že na ně můžeme být 

hrdí.  



Tři nabité dny jsme strávili ve frankofonní provincii Quebek a každý den hodně cestujeme.  

 

První den (17.7.) nám zabrala cesta vlakem a tak  stihneme  jen trochu poznat  život indiánů ze kmene 

Mohawků. Mají zde svoje území a svoje městečko se vším, co je důležité. Nic tak odlišného zde zas nebylo k 

vidění. Na náměstíčku jsem si vyfotil dva pomníky postavené na památku indiánských bojovníků, kteří 

bojovali v regulérní kanadské armádě a kostel, zasvěcený první indiánské svaté -Catarina Tekakwitha 

Paní nás provedla prostorami rodinné firmy, která se specializuje na golfové trávníky. Její manžel Otto byl 

agronom a  business začal před 40 lety ze skromných začátků. Dnes prodávají hnojiva, chemikálie, travní 

semena a veškerou techniku pro golfové hřiště a městské parky. Prodávají také travní koberce, které se jen 

položí, zavlažují a rostou. 

 

V úterý (18.7.) jsme navštívili město  Montreal – jedno z nejstarších  Evropany založených měst v Severní 

Americe. Na rozdíl od našeho Toronta je menší - má jen 2 mil obyvatel a je více evropské. Nejvíce ze všech 

pozoruhodností na mě zapůsobilo nejvýznamnější poutní místo Kanady, Oratoř svatého Josefa, situované na 

kopci nad městem. Pahorek ostatně dal jménu celému městu Montreal – angl. Mont roayal, franc. - Mon real, 

v překladu je to královská hora. Podle průvodce sem ročně připutuje 2 mil poutníků. Zakladatel je nenápadný 

řeholník, bratr André, který během svého života (1. pol. XX. stol) proslul jako veliký dobrodinec - oratoř je 

místo, kde se on spolu s bratry staral o místní chudé. Tento muž byl svatořečen při návštěvě papeže Jana Pavla 

II v r 1988. Ve městě se konala světová výstava Expo 1967 a v roce 1976 letní OH.   

 

Ve středu 19.7. jedeme až  na hranice s USA, do hornaté krajiny, která připomíná Hostýnské vrchy. Navštívili 

jsme zde  vinohrad svaté Anežky České. Založila ho paní 

Jindřiška, jejíž rodina má také kořeny ve Velké Bystřici. 

Dokonce nechala postavit kapličku svaté Anežky České, kde 

můžete vidět kus bočního oltáře z velkobystřického kostela. 

Zajímavé je, že součástí areálu je i zámeček s překrásnými 

komnatami. Navíc v podzemí tohoto sídla jsou tajuplné 

sklepení, kde dozrává zdejší ledové víno. Celé to má svůj 

význam jako místo pro konání svateb. Asi bude lépe podívat se 

na fotky, které ještě musím vytřídit. Na fotkách však nebude 

čitelné to, že jsem hrdý na to, co dokázali naši krajané.  

 

Ve čtvrtek 20.7. křižujeme okolím ranče rodiny Jangl. Je to asi 

40 km od Montrealu a 15 km od státních hranic s USA. Kraj 

plný lesů, polí a rodinných farem. Do lesa se zde nedá vůbec jít, 

protože je to doslova prales. Lidé jsou zde velice přátelští. Stavovali jsme se dnes v jednom anglikánském 

kostele, kde nás zaujalo množství aut na parkovišti. Nebyla zde však bohoslužba, ale místní ženy měly ve 

farním sále cvičení jógy. Ochotný pán v montérkách nás všude provedl a bylo vidět, že je duší tohoto místa. 

Na zakončení našeho pobytu jme měli oběd s ředitelem rodinné firmy O.J. company panem Philem Janglem. 

Filip má asi 40 a okouzlil nás nejen svoji češtinou. Fascinuje mě na těchto lidech jejich normálnost. Ačkoliv je 

to veliký šéf, nepotřebuje si nic dokazovat. Naopak! Velice příjemný společník, který byl ochotný nám 

věnovat 2 hodiny svého drahocenného času. Chuděrka paní Liduška nás pak vezla k vlaku v té největší 

dopravní zácpě, a aby toho nebylo málo - lilo jako z konve. Celou cestu jsme se modlili, aby nám náš vlak 

neujel. Má u mne 2 zlaté medaile. Ta první je za to, že to zvládla s klidem a ta druhá je za zlaté srdce. To je 

pro dnešek  můj pokus o to, jak se podělit  nejčerstvější dojmy z naší návštěvy 

u krajanů z Veliké Bystřice.  

 

Na závěr své pohlednice vás chci pozdravit od překrásných jezer. Jedeme za 

nimi na sever do kanadské divočiny a zastavujeme se po třistakilometrové jízdě 

v městečku Parry Sound (6 tis. Obyvatel). Městečko je rodištěm známého 

hokejistu Boby Orra - Robert Gordon Orr jak se jmenuje celým jménem, je 

bývalý profesionální kanadský hokejista. Byl to obránce a je znám jako jeden z 

nejlepších hráčů hokejové historie. Po prohlídce přijíždíme do místního 

přístavu, kde čeká na vyplutí ohromný parník na cestu okolo 1000 ostrovů na 

zdejším jezeře, které navazuje na známé Lake Huron. Vedle lodi právě vzlétá 

s velikým rámusem hydroplán s turisty na palubě. Trochu jim závidíme. Snad 

jedině z malého letadla je možné si udělat představu o skutečné kráse a 



velkoleposti kanadské krajiny. Z našeho auta je vidět jen stovky a stovky kilometrů táhnoucí se hradba 

neprostupných lesů, přerušovaná bažinami a vodními plochami. Náš pan řidič, kamarád a soused Marek nás 

vzal s sebou na svoji chatu v blízkém okolí. 

Pro vaši informaci je potřeba upřesnit, že si ji jako stavební inženýr navrhl a postavil sám jen s pomocí 

kamarádů. Úžasné je slabé slovo pro to, co zde vidíme. Netradičně pojatý obrovský srub se stylovým 

velkoryse zařízeným interiérem a všemožnými vychytávkami stojí v prudkém lesním srázu nad rozlehlým 

jezerem s mnoha zátokami. Na pozemku chaty těsně u břehu začíná dřevěné plovoucí malé molo, na jehož 

konci můžete nastoupit do kánoe.  Nelze neodolat. Půjčujeme si na chatě vesla a odrážíme od břehu. Konečně 

zakoušíme opravdové kouzlo Kanady.  

 

Poslední řádky nicméně soustředím na to nejpodstatnější. Často nám naši hostitelé dávají otázku: Co se vám u 

nás v Kanadě nejvíce líbilo? Vždycky mě to zaskočí a pokaždé říkám něco jiného. Dnes, téměř na konci 

našeho pobytu, se mi to konečně vyjasnilo. Top expirience - tedy to nej, co můžete zde v Kanadě nejen vidět, 

ale zakusit na vlastní kůži, jsou zdejší lidé. Líbí se mi, že na rozdíl od našinců v Česku nemají blbou náladu. 

Zdá se, že umí život i s jeho problémy vzít za ten lepší konec. Lidé zde jsou velice solidní a téměř nikdo si zde 

nedovolí podvádět. Samozřejmě, že jim to začínají kazit různí přistěhovalci, ale místní říkají, že člověk zde 

daleko s takovou nedojde. Také jejich smysl pro váhu slova mě okouzlil. Když člověk něco slíbí, tak se na 

tom dá stavět. Také nás překvapila veliká míra bezpečí – když jsem šel sám na procházku nočním 

velkoměstem. Bylo pravda, to co píšou bedekery – Toronto je místo s nejnižší kriminalitou v Severní 

Americe. Rovněž Markovu chatu v uměleckém stylu zařízenou není vůbec potřeba zamykat a to nejen ji!  

Taktéž na blízké farmě jsme mohli být jako doma. Tzn. sami jsme si mohli  vzít vajíčka a dát peníze do 

krabičky - a nikdo nebyl doma. Zkrátka a dobře toto by u nás nebylo možné!  

„Nebát se a nekrást“ – to bylo heslo T.G.M. a v dnešní době u nás se na toto velice citované heslo našeho 

prvního prezidenta transformovalo na „Nebát se krást!“ 

To nejlepší, co si zanedlouho odvezu z této obrovské země, jsou živé příklady našich krajanů. Jejich životní 

osudy jsou doposud spojeny s překonáváním lidské malosti a zbytečného strachu. 

Jejich úspěch a bohatství mě znovu dosvědčují, že jen s poctivostí dojde člověk nejdál. 

 

Milí Bratři a sestry v Kristu, přeji vám i sobě, abychom si z ciziny vozili kromě suvenýrů i inspiraci 

k překroční vlastního stínu.  

Požehnaný zbytek prázdnin vyprošuje otec Josef 

 

POZVÁNKY 

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

XI. FARNÍ DEN ve Velké Bystřici 
Pozvánka na XI. ročník našeho farního dne, který již tradičně proběhne na konci 

prázdnin v neděli 27. srpna 2017. Náš farní kostel Stětí svatého Jana Křtitele je 

místem, kde můžete s námi oslavit ve mši svaté svátek patrona našeho farního 

společenství. Začátek bohoslužby je pro letošní rok zvolen na 8:00 hodin.  Po 

mši svaté se nám otevře nezbytný prostor pro mnoho různých forem setkání, jak 

u slavnostního stolu, tak i u obligátního kafe. Samozřejmě také proběhnou 

nezbytné přípravy na naší farní zahradě, protože čekáme velikou návštěvu. Asi 

koho!? 

 

Čekáme vás všechny!!! Je to kvůli tomu, abychom se alespoň jednou za rok 

společně sešli na farní zahradě a bylo nás spolu dobře. Prosíme vezměte s sebou 

něco krásného a radostného  z vašich rodinných či jiných setkání a k tomu i trochu dobrot na naše stoly. 

Odpolední program našeho farního dne začíná  ve 14:30 svátostným požehnáním, samozřejmě k tomu 

patří žehnání školních aktovek a batůžků. V 15:00 hodin bude zahájen program na farní zahradě.  

 

Věřím, že se budete dobře modlit už teď za příznivé počasí. Pokud však bude pršet, nemělo by to zas tolik 

vadit, protože máme naši orlovnu. Rád bych tímto způsobem otevřel naše setkání i širší veřejnosti. Ale 

pozvání posílám skrze vás. Pozvěte osobně své sousedy a přátele mezi nás.  

 

Moc se na vás těší a žehná váš otec Josef 

Jinak dobroty na stoly můžete přinášet už během dne, kdy je budeme shromažďovat ve společenské místnosti 

na faře.  



KALENDÁŘ SRPEN 
Neděle, 30. července, XVII. neděle v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše (zástup otec Petr Bulvas) 

09:30 - Hlubočky - mše (zástup otec Petr Bulvas) 

Pondělí, 31. Července, Památka sv. Ignáce z Loyoly, 

kněze 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec 

Bohumír Vitásek) 

Úterý, 1. srpna,  Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, 

biskupa a učitele církve 

otec Josef se vrací z Kanady 

Pátek, 4. srpna, Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 

16:00 – 18:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny 

17:00 - Hlubočky- mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše  

Sobota, 5. srpna 

14:00 - Velká Bystřice/kostel - requiem (Petr Otáhal). 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností 

 

Neděle, 6. srpna, XVIII. neděle v mezidobí/Svátek 

Proměnění Páně 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše a křestní obřad ve mši 

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše 

Pondělí, 7. srpna 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec 

Bohumír Vitásek) 

Úterý, 8. srpna,  Památka sv. Dominika, kněze 

Středa, 9. srpna, Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, 

panny a mučednice, patronky Evropy 

Čtvrtek, 10. srpna, Svátek sv. Vavřince, jáhna a 

mučedníka 

17:00 - Bukovany - mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 11. srpna, Památka sv. Kláry, panny 

14:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny 14:00 - 16:00 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše  

Sobota, 12. srpna 

10:00 - Velká Bystřice/kostel - křestní obřad 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností 

 

Neděle, 13. srpna, XIX. neděle v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bystrovany - mše 

Pondělí, 14. srpna, Památka sv. Maxmiliána Marie 

Kolbeho, kněze a mučedníka 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec 

Bohumír Vitásek) 

Úterý, 15. srpna, Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY 

MARIE  

18:00 - Velká Bystřice/kostel - mše ze Slavnosti 

Čtvrtek, 17. srpna 

17:00 - Bukovany - mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 18. srpna 

14:00 – 16:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše  

Sobota, 19. srpna 

17:30 - Bulkovany - mše s nedělní platností 

 

Neděle, 20. srpna, XX. neděle v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Přáslavice - hodová mše 

Pondělí, 21. srpna, Památka sv. Pia X., papeže 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec 

Bohumír Vitásek) 

Úterý, 22. srpna - Památka Panny Marie Královny 

Čtvrtek, 24. srpna, Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

17:00 - Bukovany - mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 25. srpna 

14:00 – 16:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše  

Sobota, 26. srpna 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností 

 

Neděle, 27. Srpna, XXI. neděle v mezidobí 

Patrocinium - Stětí svatého Jana Křtitele 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bystrovany - hodová mše 

14:30 - Velká Bystřice/kostel - svátostné požehnání 

15:00 - Velká Bystřice/farní zahrada - XII. ročník FARNÍ 

ODPOLEDNE 

Pondělí, 28. srpna, Památka sv. Augustina, biskupa a 

učitele církve 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - mše (otec 

Bohumír Vitásek) 

Úterý, 29. Srpna - Památka Umučení sv. Jana Křtitele 

Čtvrtek, 31. srpna 

17:00 - Bukovany - mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 1. září 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše  

Sobota, 2. září 

10:00 - Velká Bystřice/kostel - křestní obřad 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností 

 

Neděle, 3. září, XXII. neděle v mezidobí 

09:00 - Velká Bystřice - mše v rámci festivalu LIDOVÝ 

ROK 

09:30 - Hlubočky - mše (zástup) 

11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf) 

11:00 - Bystrovany - mše (otec Josef) 
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