
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky   Ročník 19 Číslo 9  Rok 2018 

 
 

ÚVODNÍK 

Za působení otce Josefa se mnohé změnilo, farnost prospívá, mnoho se vybudovalo, upravilo a opravilo. 

V kostele je však stále víc volných lavic, které čekají na své nové osazenstvo. Jsme vděční za mladé rodiny, 

které mají v této pevným svazkům nepřející době děti, ale záleží nám i na ostatních – budoucích spoluobčanech 

v nebeském království. Jak se s nimi sblížit? 

Snad nám situaci usnadní nový projekt: 

Otec Josef předestřel vizi farní zahrady jako místa setkávání. Paní architektkou Blankou Roubíkovou byl 

vytvořen návrh, který zahrnuje nejen prostor pro ovečky a ovocný sad, ale také hřiště, zázemí pro tábory a 

různé společenské akce, dětský koutek, i parkovou úpravu s lavičkami a kouzelnými zákoutími. Prostor, který 

přes den pojme například maminky s dětmi, odpoledne větší děti, které si rády zahrají společné hry, a v 

podvečer unavené duše, které touží po spočinutí v blízkosti Pánově.  

Zahrada může být mimo jiné právě tím místem, kde se budou lidé věřící a nevěřící setkávat a spolu se 

ponenáhlu začít přibližovat k Bohu. Mnozí dnešní lidé snad ani nikdy nebyli v kostele a o církvi mají jen tu 

představu, která nám starším byla vtloukána do hlavy v socialistické škole a mladší už ví jen o hamižné církvi, 

která touží po majetku z restitucí. Sem tam si ještě tak někdo vzpomene na upálení Mistra Jana Husa nebo 

čarodějnické procesy… A přesto dnešní hmotně přesycená společnost touží po duchovnu. Musíme podat 

pomocnou ruku k překonání předsudků, vykročit bližním stojícím mimo církev vstříc. 

Otec Josef už do tohoto díla investovalmnoho svých vlastních prostředků a někteří z nás přidali svou práci. Teď 

je i na nás ostatních, abychom pomohli. Kdo z nějakého důvodu nemůže pomoci rukama, pomůže modlitbou 

nebo také finančně. Prostřednictvím příspěvku do pokladničky pod kůrem nebo pravidelným či jednorázovým 

příspěvkem na farní účet číslo 19-1800212399/0800, variabilní symbol 1759 (číslo parcely). Potvrzení o daru 

(pro daňový odpočet) si můžete vyžádat u paní Aničky Tandlerové. 

Zatím na tomto účtu přibyly první dary, např. 6 000 Kč, které byly využity na nákup kvalitního čerpadla 

potřebného k zavlažování nově upraveného hřiště. Další prostředky pak budou potřeba na novou výsadbu, 

lavičky, klubovnu a zázemí a novou hospůdku na faře. Po dohodě také můžete zakoupit jednotlivé kusy 

inventáře. Jejich přehled bude brzy k dispozici.Celý projekt nám otec Josef ještě podrobněji 

představí.PROSÍME O VAŠI POMOC PŘI SPOLEČNÉM DÍLE. Jsme děti Boží, jsme Jeho obrazem. Byli 

jsme obdařeni schopností milovat - a tvořit.     Jménem farní rady: Ivana Juráňová 
 

CO SE DĚJE 

Hlubočky – farní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně 

Podle posledních informací a také na základě osobní návštěvy staveniště (viz foto ze 

dne 28. 8. 2018) postup dokončovacích prací postoupil do finální fáze. Dlažba je 

položena v 90% plochy presbytáře a chrámová loď odhadem v 70 % celkové plochy. 

Spolu s panem starostou jsme na místě ocenili kvalitu a množství vykonané práce. 

Prostor vedle kostela prohlédl poté, co se podařilo uklidit vyvezenou suť a jiný 

materiál. Čekají nás různé dodělávky, které zaberou také hodně času. Rozhodujeme 

se v otázce výmalby kostela (velice bude záležet na finančních možnostech). 

Pravděpodobně během měsíce října by se bohoslužby znovu vrátily do krásně 

opravených prostor našeho farního kostela. Děkujeme za všestrannou podporu a 

těšíme se na slavnostní okamžik dokončení díla. 

 

 



KALENDÁŘ NA ZÁŘÍ 
Neděle, 2. září, 22. neděle v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

09:00 - Velká Bystřice/kostel - mše svatá v 

rámci Lidového roku 

09:30 - Posluchov - mše (zástup otec 

Gorazd OPraem) 

11:00 - Bukovany - mše 

17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

Pondělí, 3. září 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Čtvrtek, 6. září 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše 

svatá 

09:00 - Velká Bystřice/fara - setkání klubu 

Archa 

17:00 - Bukovany - mše  

Pátek, 7. září, První pátek v měsíci září 

08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny 

pro veřejnost 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

18:15 - Velká Bystřice/kostel - mše  

18:45 - Velká Bystřice/kostel - krátká 

adorace a obřad zasvěcení se Ježíšovu 

Srdci 

Sobota, 8. září, Svátek Narození Panny 

Marie 

10:00 - Posluchov/kaple - mše a křestní 

obřad (Florián) 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností  

 

Neděle, 9. září, 23. 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 - možnost 

svátosti smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

Pondělí, 10. září 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

17:00 - Velká Bystřice/kostel - mše svatá s 

dětmi 

18:00 - Velká Bystřice/fara - setkání 

ohledně organizace výuky náboženství 

Čtvrtek, 13. září, Památka sv. Jana 

Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše 

svatá 

09:00 - Velká Bystřice/fara - setkání klubu 

Archa 

17:00 - Bukovany - mše  

Pátek, 14. září, Svátek Povýšení svatého 

kříže 

08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny 

pro veřejnost 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

18:15 - Velká Bystřice - mše  

Sobota, 15. září, Památka Panny Marie 

Bolestné 

14:00 - Velká Bystřice/kostel - pontifikální 

mše svatá a odhalení pamětní desky P. 

Josefu Konšelovi ( Arcibiskup Jan) 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností 

(zástup) 

 

Neděle, 16. září, mučednice, 24. neděle 

v mezidobí, Památka sv. Ludmily,  

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše (otec Ondřej 

Jirout) 

09:30 - Posluchov - mše (otec Ondřej 

Jirout) 

11:00 - Bukovany - mše (otec Ondřej 

Jirout) 

17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

Pondělí, 17. září 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

čtvrtek, 20. září, Památka sv. Ondřeje Kim 

Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a 

druhů, mučedníků 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše 

svatá 

09:00 - Velká Bystřice/fara - setkání klubu 

Archa 

17:00 - Bukovany - mše  

Pátek, 21. září, Svátek sv. Matouše, 

apoštola a evangelisty 

08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny 

pro veřejnost 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

18:15 - Velká Bystřice - mše  

Sobota, 22. září 

14:00 - Dub n. Mor. - svatební mše (Tomáš 

a Dominika)  

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností  

 

Neděle, 23. září, 25. neděle 

v mezidobí, Památka sv. Pia z 

Pietrelciny, kněze,  

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Posluchov - mše  

11:00 - Bystrovany - mše  

17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

Pondělí, 24. září 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 26. září 

08:00 - Velká Bystřice/fara - úřední hodiny 

pro veřejnost 

Čtvrtek, 27. září, Památka sv. Vincence z 

Paula, kněze 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše 

svatá 

09:00 - Velká Bystřice/fara - setkání klubu 

Archa 

17:00 - Bukovany - mše  

Pátek, 28. září, Slavnost SV. VÁCLAVA, 

MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého 

národa  

17:30 - Velká Bystřice/kostel - svátost 

smíření 

18:15 - Velká Bystřice/kostel - mše  

Sobota, 29. září, Svátek sv. Michaela, 

Gabriela a Rafaela, archandělů 

10:00 - Velká Bystřice/křestní obřad (Julie, 

Ellen, Martin...) 

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností  

 

Neděle, 30. září, 26. neděle 

v mezidobí, Památka sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve,  

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše  

09:30 - Posluchov - mše  

11:00 - Bukovany - mše 

17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

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

CO SE DĚLO 

Prázdninová univerzita Karla IV 

Letošní rok jsme se zúčastnili táboru pod názvem Prázdninová univerzita Karla IV.Začalo to tím, že jsme se 

všichni seznámili a poznali jsme i úžasné vedoucí.Ti nás rozdělili do čtyř skupin, první se jmenovala Magistři, 

druhá Inženýři, třetí Docenti a čtvrtá Bakaláři.Dopoledne jsme hráli hry, které skoro nikdo neznal, a byly 

skvělé.Paní kuchařky nám každý den vařily moc dobrá jídla, takže jsme si velmi pochutnali. Po jídle jsme si 

vždy četli z knížky po stopách Karla IV. a odpoledne jsme se pustili do dalších her a soutěží až do doby než si 

nás vyzvedli rodičové, kterým jsme hned vše vyprávěli.Celý tábor jsme završili přivítáním rodičů, babiček a 

dědečků.Při této příležitosti nám vedoucí rozdali dárečky a my jim.Poděkovali jsme si navzájem a slíbili, že 

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


seza rok zase sejdeme.Tento krásný den jsme ukončili mší svatou a hostinou na rozloučenou.Celý týden byl 

úžasný a dlouho na něj budeme vzpomínat.       Anička Vážanová 

 

Farní den 26.8.2018 

Obvykle slavíme každou poslední prázdninovou neděli patrocinium našeho farního kostela, Stětí sv. Jana 

Křtitele. Letos tomu však bylo jinak, poněvadž jsme tento náš svátek prožívali již o týden dříve. Na druhou 

stranu ale můžeme říct, že jsme slavili poslední srpnovou neděli, protože poslední prázdninový víkend je až 

v září. Ráno byla docela zima, nicméně nic nemohlo zabránit tomu, aby vše začalo slavnostní mší svatou 

v našich obvyklých osm hodin, kterou sloužil jako hlavní celebrant dómský farář otec Ladislav Švirák, Probošt 

Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci a děkan děkanátu Olomouc. U oltáře nechyběl ani náš Otec 

Josef, který na konci mše svaté požádal Pána Boha, aby odpoledne nepršelo. Všichni jsme si to přáli, i když 

víme, že je v současnosti velké sucho a deště pramálo. Osobně jsem věděl, že jsou nachystané na farní zahradě 

obě dvě varianty: „suchá i mokrá“. Jak už všichni víme, odpoledne bylo krásně. Sluníčko vysvitlo, bylo daleko 

příjemnější počasí než ráno, kdy byla na toto období opravdu docela zima. Odpoledne jsme nejdříve zavítali do 

farního kostela na svátostné požehnání. Zde jsme si mohli prohlédnout vlajky a fotografie z příměstského 

tábora, který probíhal ve všedních dnech před naším farním dnem. Hudební vsuvku zařídila Evička 

Krätschmerová. Ta, v doprovodu svého tatínka Lubomíra Vlka na klávesy, zazpívala s dětmi(nejen 

z příměstského tábora) některé písničky, které se děti za celý týden naučili. Samozřejmě ani letos nechyběly u 

oltáře školní aktovky a batohy dětí, které následně otec Josef požehnal. Poté jsme se již mohli přesunout na 

farní zahradu. I když byly připraveny obě dvě varianty posezení, všichni jsme rádi použili spíše tu „suchou“. Po 

přivítání od Otce Josefa zahájilo program na farní zahradě již tradičně představení Velmi amatérského divadla. 

Musím říct, že herci si docela zacvičili. Na střídačku sedali a stoupali, a četli krátké pasáže docela vtipných 

scénářů o Popelce a Bačovi. Mezi herce patřili Liduška a Kája Pospíšilíkovi, Evička a MilaKrätschmerovi, 

Natálka a Tomáš Zendulkovi, Majka a Jirka Pleskovi a Maruška Adamcová. Následovala krásná pěvecká 

vystoupení. Postupně i společně za doprovodu Jana Juráně zazpívali Anička a Ondra Líňovi a Beňa Juráňová. 

Mohli jsme se zaposlouchat nejen do písníček spojených s výročím 68 (Modlitba pro Martu), ale také do 

filmových a muzikálových písní (např. z filmů Noc na Karlštejně a Šíleně smutná princezna). Následovaly 

jazzové písně (My funny Valentine, či Flyme to themoon), či Perfectday. O přestávce navíc vyplnil hudební 

program pan harmonikář, na jehož jméno si žel nevzpomenu.  

Nezapomnělo se ani na děti, pro které bylo připraveno opravdu hodně her na stanovištích (např. střílení z kuše a 

vzduchovky, hledání klíčů v písku, či jízda na koloběžce). Jako obvyklé též dětem posloužil skákací hrad. 

Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě krásného farního dne. Nechtěl bych na 

někoho zapomenout, ale spoustu času jistě zabrala příprava posezení, občerstvení, příprava kulturních vložek, 

program pro děti, úklid, výzdoba kostela apod. Pán Bůh zaplať.      J.T. 

 

MIMO JINÉ 

Josef Konšel (1875–1958) 

Josef Konšel se narodil 20. března 1875 v Určicích na Prostějovsku. Absolvoval čtyři třídy obecné školy 

v Určicích, v roce 1885 odešel do Kroměříže, kde studoval šest let na 

arcibiskupském chlapeckém semináři. Poté vykonal přestupní zkoušku na 

kroměřížské piaristické gymnázium, kde složil v roce 1893 maturitní zkoušku. 

V témže roce nastoupil na bohosloveckou fakultu v Olomouci, na kněze byl 

vysvěcen v roce 1897. Po krátkém působení v Lichnově u Benešova ve 

Slezsku a ve Vítkově začal na přání arcibiskupa Theodora Kohna (1893–1904) 

studovat na Vysoké škole zemědělské ve Vídni, kterou ukončil v roce 1901 

s titulem lesní inženýr.  

V říjnu 1901 nastoupil do Arcibiskupské lesní zařizovací kanceláře 

v Kroměříži jako přidělený referent. Vedle náročné práce se Konšel stále 

vzdělával – v březnu 1905 složil zkoušku pro učitele lesnických škol, na 

podzim 1907 zkoušku ministeriální pro samostatnou lesní správu. O rok 

později byl jmenován nadlesním, v roce 1910 pak přednostou kanceláře 

s hodností lesmistra. Josef Konšel vypracoval do roku 1915 hospodářské osnovy pro lesní úřad ve Svitavách 

(813 ha lesů), na Mírově (5.041 ha) a na Hukvaldech (5.338 ha) podle vlastních revizí, původní hospodářské 

osnovy pro lesní úřad na Ostravici (12.837 ha) a v Rajnochovicích (4.354 ha) a provedl hospodářskou revizi 

v lužních lesích kroměřížského panství (2.270 ha).  

V roce 1919 se stal Konšel přednostou lesního ředitelství s hodností lesního rady, čímž byl pověřen správou 

všech arcibiskupských lesů o rozloze 41.000 ha, a zasloužil se o poválečnou úpravu zaměstnaneckých platů a 



penzí. V roce 1921 byl jmenován ústředním ředitelem arcibiskupských statků v Kroměříži. Intriky podřízeného 

personálu a Konšelova hospodárnost, která byla v napětí s nadměrnou štědrostí arcibiskupa Antonína Cyrila 

Stojana (1921–1923) – jež však byla nad ekonomické možnosti arcibiskupských statků, jej přiměly k odchodu 

z arcibiskupských služeb. Již v roce 1920 dostal Konšel nabídku na profesorské místo z rektorátu Vysoké školy 

zemědělské v Brně, proto se rozhodl jí využít. 

Od 1. listopadu 1922 Josef Konšel působil na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně nejprve jako 

suplující, od 1. října 1923 jako řádný profesor lesní tvorby (pěstování lesů) a nauky o lesních stanovištích. 

Konšel se ukázal jako znamenitý pedagog, vědec, odborný spisovatel a organizátor. Z jeho četné publikační 

činnosti je nutné zmínit Nauku o lesních stanovištích (1923) či Stručný nástin tvorby a pěstění lesů 

v biologickém ponětí (1931). Další z jeho významných kroků byla iniciativa na zpracování českého lesnického 

názvosloví. Pod vedením Josefa Konšela byl zpracován a vydán český Naučný slovník lesnický(1932–1940). 

Kromě publikací pro výuku oboru pěstování lesů zpracoval i poznatky ze studijních cest do zahraničí 

(Švýcarskými lesy, 1925). V letech 1927/28 a 1932/33 byl zvolen děkanem lesnické fakulty, v roce 1933/34 

rektorem a v roce 1934/35 prorektorem Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 1939 obdržel čestný titul 

doktora technických věd. Na vysoké škole Konšel působil 15 let, odborné činnosti se však věnoval i v penzi. 

Podzim svého života prožil ve Velké Bystřici u Olomouce, kde zemřel 18. července 1958.  

 

POZVÁNKY 

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

Zástupci Kapitulních lesů a farnosti Velká Bystřice spolu s vedením města Velká Bystřice 

Vás srdečně zvou na:VZPOMÍNKOVOU SLAVNOST 
 

k uctění památky prof. Ing. JOSEFA KONŠELA, dr. h. c.  u příleţitosti 60. Výročí jeho úmrtí  

AKCE SE KONÁ V SOBOTU 15.9.2018 VE VELKÉ BYSTŘICI 
 

RÁMCOVÝ PROGRAM 

14:00 - Římskokatolický kostel Stětí svatého Jana Křtitele - pontifikální mše a odhalení pamětní desky prof. 

Konšela, (mši celebruje arcibiskup Jan Graubner) 

16:00 - KD Nadační - udělení Ceny města Velká Bystřice prof. Konšelovi in memoriam(s krátkými příspěvky 

vystoupí zástupci olomouckého arcibiskupství, Arcibiskupských lesu a statku Olomouc, ostravsko - opavského 

biskupství a Lesnické fakulty Mendelovy univerzity) 

17:00 - vernisáž výstavy o životě a díle prof. Konšela a prezentace drobné publikacevydané k této příležitosti 

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

POZVÁNKA OD OTCE JOSEFA PRO DĚTI, RODIČE A VŠECHNY OSTATNÍ NA 

SLAVNOSTNÍ ZÁHÁJENÍ VÝUKY NÁBOŢENSTVÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019. 
V pondělí 10. 9. 2018 se sejdeme ve farním kostele Stětí svatého Jana Křtitele, abychom si v bohoslužbě 

vyprosili požehnání pro naše snažení. Mše svatá s dětmi začíná v 17:00 hod. (Úmysl - za požehnání pro 

nadcházející školní rok.) Hned po jejím skončení (okolo 18:00)se přesuneme do společenské místnosti 

v přízemí fary, kde budeme společně rozhodovat o začlenění dětí do jednotlivých skupin a organizaci výuky.  

Nakonec pozvání  pro krátké setkání na farní zahradě, kde si opečeme špekáčky a bude prostor pro popovídání.  

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

KONTEMPLATIVNÍ MODLITBA – DŮCHOVNÍ OBNOVA A PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ 
Vážení přátelé, srdečně zveme na víkendovou duchovní obnovu, která nese název „Úvod do kontemplativní 

modlitby“. Akce proběhne v Újezdu u Uničova v bývalém kapucínském klášteře ve dnech 16. – 18. 11. 

2018 (začátek v pátek večer a konec v neděli po obědě). Zaměříme se především na praxi kontemplativní 

modlitby, proto bude setkání po krátkém úvodním sdílení v pátek večer probíhat v úplném tichu a hodně 

prostoru bude věnováno modlitbě v tichu. Součástí tohoto setkání bude krátké uvedení do významu 

kontemplativní modlitby, některá praktická doporučení pro její rozvíjení a individuální rozhovory, takže se ho 

může zúčastnit i člověk bez předchozí zkušenosti s kontemplativní modlitbou. Doprovázet nás bude P. Jan 

Regner, SJ a spolupracovníci. Podrobnější informace jsou k dispozici u organizátora kurzu Leoše Zatloukala 

(leos.zatloukal@centrum.cz; tel: 732 846 211). Akce je spolupořádána farností Velká Bystřice, která pořádá 

pravidelná setkání kontemplativní modlitby. Pro tento rok proběhnou v termínech 8.9., 6.10., 3.11., 1.12., vždy 

v 19:15 na faře ve Velké Bystřici (podrobné informace viz.: http://farnost-vbystrice.cz/kontemplativni-setkani/).  
Vychází  2.9.2018, uzávěrka dalšího čísla  25.9. 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 
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