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ÚVODNÍK 

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za 

nás Boha, svatého Ducha! Kriste eleison. 
 

Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, 

nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! 

Kriste eleison. 
 

Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš 

smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste eleison. 
 

Nebeské jest dvorstvo krásné, blaze tomu, kdo tam 

dojde, v život věčný, oheň jasný svatého Ducha. 

Kriste eleison. 
 

Maria, Matko žádoucí, tys Královna všemohoucí, prosiž za nás, za křesťany, svého Syna, Hospodina! Kriste 

eleison. 
 

Andělé svatí nebeští, račte nás k sobě přivésti, tam, kde chvála nepřestává věčného Boha. Kriste eleison. 
 

Všichni svatí, za nás proste, zahynouti nám nedejte, svatý Víte, svatý Norberte, svatý Zikmunde, svatý 

Prokope, svatý Vojtěše, svatý Jene Nepomucký, svatá Ludmilo, svatá Anežko, svatá Zdislavo, svatý Václave! 

Kriste eleison. 
 

Bohu Otci chválu vzdejme, svatým křížem se žehnejme: Ve jménu Otce i Syna jeho i Ducha svatého. Kriste 

eleison. 

 

Milé čtenářky a čtenáři našeho farního časopisu, 

píšu vám tento pozdrav v  předvečer Slavnosti svatého Václava, kdy promýšlím smysl zítřejšího volného dne. 

Dovolte mi, abych vám prostřednictvím krátkého zamyšlení předloţil zajímavé souřadnice pro autentické 

hledání drahocenného dědictví našeho největšího národního světce. Tohoto našeho nebeského krajana kromě 

obvyklých atributů (dva andělé, hrozny a klasy, korouhev či kopí s praporem, orlice, kníţe na koni, štít a 

zbroj) často zdobí superlativ NEJ.  Ve volné asociaci myšlenek, jeţ nás napadnou, si můţeme tento poslední 

atribut spojit s následujícím… Nejvyšší vrcholy, ať skutečné nebo ty zástupné, byly, jsou a budou jakousi 

symbolicky „hozenou rukavicí“. Proto se spolu s vámi musím ptát: „Jakou výzvou můţe být pro mě osobně 

ţivot a smrt svatého Václava?“ V následných třech statích bych spolu s otcem Alešem Opatrným 

konkretizoval znění naléhavých ţivotních impulzů, zaznívajících na podkladě uvaţování o provokující 

nepřekonatelnosti svatého Václava.         Váš otec Josef 

 

Vraťme se tedy k postavě knížete Václava a dívejme se na něj v souvislostech dnešní doby. Zkusme si 

formulovat a přijmout výzvy, které nám přes prostor tisíci let dává. 
 

První věcí je poznání. Na první pohled se zdá, že tehdejší vzdělaný panovník, kterým kníže Václav byl, nemůže 

ve vzdělání konkurovat ani dnešnímu žáku páté obecné. Pokud jde o přírodní vědy je to jistě pravda. Ale 

pokud jde o znalost křesťanství? O porozumění dědictví Bible? A můžeme tvrdit, že dnešní absolvent škol je 

určitě moudřejší, než tento kníže? 



 

Druhou otázkou je, na čem tento muž v životě stavěl. Rozhodně se nevyhnul své vladařské roli. Ale tím jeho 

život nevrcholil a neskončil. Jeho zakotvení bylo v křesťanské víře, která ztvárňovala jeho život. To nebylo v 

jeho okolí obvyklé. Bylo to možná stejně nesamozřejmě, jako je tomu u nás dnes. A Václav, i ti, kdo ho 

vychovávali, zejména jeho babička svatá Ludmila, tuto odlišnost od mnohých z okolí pěstovali a nesli, i když 

jim život nakonec neusnadnila. Jinak řečeno: Václav se nezabýval jen tím, čím se zabývali ostatní a nestavěl 

jen na tom, co přineslo okamžitý prospěch. Máme také tuto úroveň? 
 

A další otázka se týká širších souvislostí. Kníže Václav byl spolubudovatelem základů křesťanské Evropy. Té 

Evropy, ve které se – přes mnoho krutostí – vypěstovala úcta k životu, chápání života jako součást dějin, péče 

o potřebné a bezmocné, nádherné plody výtvarného, slovesného i hudebního umění, rozvinutá filozofie a 

nakonec i rozvinuté přírodní vědy. Nezbývá nám, abychom si položili otázku, jakou civilizaci, jakou Evropu 

dnes společně vytváříme? Jakou roli hraje v našem snažení péče o věci trvalé, jako péče o to, co dnes 

koupíme, pozítří zahodíme? Jakou roli v této civilizaci hraje moudrost, kterou nelze zaměnit ani za 

vychytralost, ani za peníze? Nebo jinak: sotva by nás někdo přiměl k tomu, abychom se stali účastníky 

rytířského turnaje. Ale spoluvytváříme civilizaci, ve které má čestnost důležitou roli? Jaký vzor nabízíme 

mladým lidem? Rytíře nebo vychytralého švindlíře? 
http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Vliv-svatovaclavske-tradice-na-nabozensky-zivot-v-Cechach-Ales-Opatrny.html 

 

MIMO JINÉ 

Zvon sv. Václava v Hlubočkách 

Je to uţ 5 roků, co poprvé zazněl na věţi hlubočského kostela zvon sv. Václav. Jeho podobu nám oţivil 

obrázek na titulní stránce našeho časopisu. Malého výročí našeho zvonu bych vyuţil pro oţivení základních 

informací v několika bodech. Pro náš kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Hlubočkách jej zhotovila zvonařská 

dílna Josefa Tkadlece v Halenkově. Ladění sv. Václava je cis2. Váha sv. Václava je 220 kg a průměr 732 mm. 

Celkové plánované náklady na výrobu a zprovoznění zvonu sv. Václava, úpravy stolice a zavěšení sv. 

Floriána byly 321 802 Kč. Zvon poţehnal světící biskup Mons. Josef Hrdlička v sobotu 25. 8. 2012 při mši 

svaté v 10.00 hod. Chtěl bych vyuţít této příleţitosti, abych ještě jednou projevil úctu a vděčnost všem, kdo se 

o jeho rozeznění jakýmkoliv způsobem zaslouţili.              Otec Josef 

 

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, 

obracíme se na Vás v době blíţících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaţí 

přesvědčit, ţe právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z 

minulosti, kdy jsme zaţili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás můţe budit pocit marnosti a vést k 

rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, ţe nejít k volbám není 

správným křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili! 

A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:  

Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, ţe je naší přirozeností 

doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu neţ 

PRO něco. Novinka na trhu a změna za kaţdou cenu není ale vţdy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, 

nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit 

dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.  

Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s 

něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vţdy rychlejší a jednodušší neţ 

les vysázet a roky o něj pečovat neţ vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, 

ale snaţí se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu moţné.  

Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí 

a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drţí se morálních zásad a 

mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě.  

Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás 

doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech. 

A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehoţ rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, 

nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlamentních voleb se i modleme. 

Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity 

k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry! 

Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.  

Vaši biskupové 

http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Vliv-svatovaclavske-tradice-na-nabozensky-zivot-v-Cechach-Ales-Opatrny.html


KALENDÁŘ ŘÍJEN 
Neděle, 1. října, 26. neděle v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše + křestní obřad 

11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf Smahel) 

11:00 - Bystrovany - mše  

17:00 - Velká Bystřice/kostel - farní kostel je 

otevřený pro tichou modlitbu 

Pondělí, 2. října, Památka svatých andělů stráţných 

14:00 - Velká Bystřice/kostel - pohřební mše a 

uloţení do hrobu (+Danuše Mühlpartzerová) 

Středa, 4. října, Památka sv. Františka z Assisi 

17:00 - Mrsklesy - mše v kapli 

Čtvrtek, 5. října 

17:00 - Bukovany - mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 6. října 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše (zástup) 

Sobota, 7. října, Památka Panny Marie Růţencové 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností + Popelka 

Nazaretská od Václava Renče v podání Kamila 

Koulu  

 

Neděle, 8. října, 27. neděle v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše (otec Milan Palkovič) 

09:30 - Hlubočky - mše (otec Milan Palkovič) 

11:00 - Bukovany - mše (otec Milan Palkovič) 

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf Smahel) 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - farní kostel je 

otevřený pro tichou modlitbu 

Pondělí, 9. října 

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

Bohumír Vitásek) 

Středa, 11. října 

17:00 - Svésedlice - mše v kapličce 

18:00 - Velká Bystřice/fara - setkání pastorační rady 

Čtvrtek, 12. října 

17:00 - Bukovany - mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 13. října 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše  

Sobota, 14. října 

10:00 - Olomouc/katedrála - pontifikální mše a 

svěcení nových biskupů 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností 

 

Neděle, 15. října, 28. neděle v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše + křest ve mši 

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše 

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf Smahel) 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - farní kostel je 

otevřený pro tichou modlitbu 

 

Pondělí, 16. října 

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

Bohumír Vitásek) 

Úterý, 17. října, Památka sv. Ignáce Antiochijského, 

biskupa a mučedníka 

Středa, 18. října, Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

17:00 - Mrsklesy - mše v kapli 

Čtvrtek, 19. října 

17:00 - Bukovany - mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 20. října 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - koncert duchovní 

hudby  

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše  

Sobota, 21. října 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností 

 

Neděle, 22. Října, 29. neděle v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše (zástup)  

10:00 - Velká Bystřice/kostel - Svatohubertská mše 

(otec František Hanáček) 

11:00 - Bukovany - mše (zástup) 

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf Smahel) 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - farní kostel je 

otevřený pro tichou modlitbu 

Pondělí, 23. října 

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

Bohumír Vitásek) 

Úterý, 24. října 

18:00 - Olomouc/sál kurie - setkání zástupců farních 

rad 

Středa, 25. října 

17:00 - Svésedlice - mše v kapličce 

Čtvrtek, 26. října 

17:00 - Bukovany - mše 

18:00 - Přáslavice - mše 

Pátek, 27. října 

17:00 - Hlubočky - mše 

18:00 - Velká Bystřice - mše  

Sobota, 28. října, Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

15:00 - Velká Bystřice/hřbitov - Ekumenická 

vzpomínková poboţnost  

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností 

 

Neděle, 29. října, 30. neděle v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Hlubočky - mše  

11:00 - Bukovany - mše 

11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf Smahel) 

15:00 - Velká Bystřice/ kostel - svátost smíření před 

"dušičkovým týdnem"  

16:00 - Velká Bystřice/kostel - farní kostel je 

otevřený pro tichou modlitbu 

Přechod na zimní čas 

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

http://www.farnost-vbystrice.cz/


POZVÁNKY 

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

 

Zveme Vás o liturgické památce Panny Marie Růţencové 

na recitační pořad s hudebním doprovodem pod názvem: 
 

VÁCLAV RENČ: POPELKA NAZARETSKÁ 
 

KDY:  v sobotu 7. října 2017 v 18.30 

KDE:   v kapli svatého Rocha v Přáslavicích 

POŘAD PŘIPRAVIL A RECITUJE:  Kamil Koula 

HUDEBNÍ DOPROVOD:   Milan Miech, člen Moravské 

      filharmonie Olomouc,na housle 

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

Farnost Velká Bystřice společně s Metropolitní kapitulou u 

svatého Václava v Olomouci Vás srdečně zvou na: 

MYSLIVECKOU 

SLAVNOST 
 

KDY:   v neděli 22.10.2017 

KDE:  ve farním kostele a na farní dvoře ve Velké Bystřici 

PROGRAM:  

10.00 hod. – slavnostní HUBERTSKÁ MŠE, kterou doprovodí 

trubačský sbor Vojenských lesů a statků Lipník a ZUŠ Potštát. Mši 

sv. bude slouţit P. Mgr. František Hanáček. 

Od 11.30 bude ve farním dvoře připraveno pro všechny bohaté zvěřinové občerstvení. 

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

Klub přátel hudby města Velká Bystřice Vás srdečně zve na koncert souboru: 
 

MUSICA DOLCE VITA    aneb    10 let s vámi 
 

KDY:    v pátek 20.10.2017 v 18 hod. 

KDE:   ve farním kostele Stětí sv. Jana Křtitele 

OBSAZENÍ:  Daniela Demuthová – mezzosoprán 

   Ţofie Vokálková – flétna 

   Zbyňka Šolcová - harva 

PROGRAM: na galakoncertě zazní nejúspěšnější skladby 

z desetiletého působení tria na naší hudební 

scéně 

VSTUPNÉ:  50 Kč, děti zdarma 

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

Archa klub 
KDE:  společenská místnost na místní faře   KDY:  vţdy v 9.00 
 

Program na měsíc říjen 
čtvrtek 5.10 - promítání 

čtvrtek 12.10 - společenské hry 

pátek 20.10 - rukodílny 

pátek 27.10 - nebude - podzimní prázdniny 
 

(změna programu vyhrazena) 

 

 

Vychází  1.10. 2017, uzávěrka dalšího čísla  24.10. 2017. 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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