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ÚVODNÍK 

Dlouhé ohlédnutí za příliš krátkým životem 

Zamyšlení s tímto názvem zaznělo v rámci ekumenické bohoslužby v Husově sboru ve Velké Bystřici právě 

v jubilejní den smrti Jana Palacha. 

Téměř bezprostředně po jeho přednesení tohoto narychlo napsaného textu se mi vloudila nutkavé potřeba dodat 

již doznělým slovům vzpomínání na 50 roků staré události promyšlenější výraz a širší dosah. Když se dívám do 

kalendáře, je to pro mne, jako bych se díval do zrcadla. Celé to potom odlehčuji bonmotem: „Nejsem starý, ale 

už pamatuju.“ Také díky hrdinskému činu Jana Palacha jsou 50 roků staré příběhy víc než vzpomínkou. 

Pamatuji si na to, jak jsem právě tehdy prožíval svoje první svaté přijímání. Nejvíce ze všeho s tím spojeného si 

vybavuji kněžský pohřeb v Tršicích. Jako devítileté dítě jsem nemohl vědět, že náš pan farář Bohumil Štajgr 

celou tu dobu bojoval s těžkou nemocí. Zakrátko po této slavnosti zemřel.  Byl stejně starý jako já – 58 roků. 

Jakoby se zpožděním mi celý život dochází – čím vším bylo navýsost zvláštním první svaté přijímání v roce 

1969…O čem nebo spíš o kom to všechno bylo? 

O lásce spojené v obětí do krajnosti. Podobně jako sám Ježíš prokázal svoji lásku až do krajnosti (Jan 13,1)  

Stejně jako proud potřebuje břehy, tak i výtrysk mých vzpomínek vyžaduje ohraničení. Dva krátké úryvky z 

posvátných textů jsem vybral jako rámec pro smysluplnost tohoto vzpomínání. 

• Zbožní se budou skvít jako zář oblohy a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, jako hvězdy na věčné 

časy. (Dan 12,3) 

• Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni…Blahoslavení, kdo jsou 

pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. (Mt 5,1-12). 

Boží slovo starého i nového zákona nám předkládají životně důležitá přislíbení. 

Obecně řečeno - každý  z nás potřebujeme, aby náš život měl smysl - mít životní motiv neboli cíl. Usuzuji, že 

velikost kterou obdivujeme u člověka, je odvozena od velikosti tohoto cíle. Mít motiv hodný člověka znamená 

také nežít stádově (jak žijí nejen některá zvířata, ale někteří lidé) nebo se jen opičit (jak dělají nejen primáti, ale 

i někteří lidé). Být hvězdou na nebi; být stálicí a navěky zářit mezi proměnlivými souhvězdími, tzv. zvířetníku, 

je archetypální touhou člověka všech epoch … Zdá se mi, že to, co se píše v závěru úryvku Danielova proroctví 

být hvězdou a navěky zářit je příliš nadneseným básnickým opisem toho, co lze prostěji vyjádřit prozaicky 

zanechat nesmazatelné stopy.  

Na samý závěr bych ještě něco doplnil, aby to zarámování mého 

vzpomínání bylo úplné.   

Vánoce, které ještě doznívají, nám mohou napomoci k pochopení a 

uchopení druhého Božího příslibu. Svátky Božího Vtělení nám napomáhají 

nacházet a rozpoznávat Boží stopy v životě obyčejných lidí. Rád bych spolu 

s vámi všemi projevil Bohu vděčnost.  Poděkoval Ježíši za to, že v intencích 

Jeho velikého příslibu (Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, 

neboť oni budou nasyceni… Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro 

spravedlnost, neboť jejich je nebeské království „oni budou nasyceni), žilo a 

obětovalo se mnoho lidí před námi. 

Tedy o to lehčeji můžeme kráčet v jejich stopách.   

 

Přeji vám všem i sobě, aby i po nás pro další generace zůstali nesmazatelné stopy…Ukazující cestu do 

Božího království.           Vás otec Josef 



KALENDÁŘ NA ÚNOR 
Neděle, 27. ledna, 3. neděle v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec 

Rudolf Smahel) 

14:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

14:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

15:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

Pondělí, 28. ledna, Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze a učitele církve 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše svatá (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 30. ledna 

14:00 - Velká Bystřice/kostel - Requiem a 

uložení do hrobu (+František Jaroš) 

Čtvrtek, 31. ledna, Památka sv. Jana 

Boska, kněze 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše 

svatá 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 1. února 

09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny pro veřejnost 

14:30 - Hlubočky – requiem za + paní 

Hiltraud Benischovou 

18:15 - Velká Bystřice/kostel - mše svatá 

a obřad zasvěcení se Ježíšovu 

Nejsvětějšímu Srdci  

Sobota, 2. února, Svátek uvedení Páně do 

chrámu 

08:00 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá 

ze Svátku Hromnic a žehnání svící 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní 

platností a svatoblažejské požehnání 

19:00 - Velká Bystřice/orlovna - orelský 

ples 

 

Neděle, 3. února, 4. neděle v mezidobí 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá a 

svatoblažejské požehnání 

09:30 - Hlubočky - mše svatá a 

svatoblažejské požehnání 

11:00 - Bukovany - mše svatá a 

svatoblažejské požehnání 

11:00 - Bystrovany - mše svatá a 

svatoblažejské požehnání (otec Rudolf 

Smahel) 

16:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

16:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

17:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

Pondělí, 4. února 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše svatá (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 6. února,  Památka sv. Pavla 

Mikiho a druhů, mučedníků 

17:00 Svésedlice/kaple - mše svatá 

 

Čtvrtek, 7. února 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše 

svatá 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 8. února 

09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny pro veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá 

18:15 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá 

Sobota, 9. února 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní 

platností (zástup) 

 

Neděle, 10. února,5. neděle v mezidobí, 

Památka sv. Scholastiky, panny 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá (zástup) 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec 

Rudolf Smahel) 

Pondělí, 11. února 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše svatá (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 13. února 

17:00 - Mrsklesy/kaple - mše svatá 

Čtvrtek, 14. února 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše 

svatá 

17:00 - Bukovany - mše svatá  

Pátek, 15. února 

09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny pro veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

(zástup) 

17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá 

(zástup) 

18:15 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá 

(zástup) 

Sobota, 16. února 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní 

platností  

 

Neděle, 17. února, 6. neděle v mezidobí, 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec 

Rudolf Smahel) 

14:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

16:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

17:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

Pondělí, 18. února 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše svatá (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 20. února 

17:00 -  Svésedlice/kaple - mše svatá 

Čtvrtek, 21. února 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše 

svatá 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 22. února, Svátek Stolce sv. 

apoštola Petra 

09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny pro veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá 

18:15 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá 

Sobota, 23. února 

13:00 - Velká Bystřice/kostel - 

ekumenický svatební obřad 

16:30 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá s 

dětmi a následný program 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní 

platností (zástup) 

 

Neděle, 24. února, 7. neděle v mezidobí, 

P. Pavel Degro SDB na návštěvě v naší 

farnosti 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec 

Rudolf Smahel) 

14:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

16:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

17:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

18:00 - otec Josef - odjezd na Hostýn 

Pondělí, 25. února 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše svatá (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 27. února 

15:00 – příjezd otce Josefa ze Svatého 

Hostýna 

Čtvrtek, 28. února 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše 

svatá 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 1. března 

09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny pro veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá 

18:15 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá 

Sobota, 2. března 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní 

platností  

 

Neděle, 3. března, 8. neděle v mezidobí, 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec 

Rudolf Smahel) 

14:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

16:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

17:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

 

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

 

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


MIMO JINÉ 

Příměstský tábor ve Velké Bystřici 

Milí rodiče, 

srdečně Vás zdravíme z třeskutě mrazivého nečasu, kdy paní zima dává pocítit svoji nadvládu natolik, že kvůli 

tomu mnozí marodí, smrkají, kašlou, mají horečku nebo zápasí s nějakými příznaky nachlazení. Všem Vám (i 

sobě) přeji brzké uzdravení a přidávám jedinečnou 

nabídku plnou slunce, tepla a jiných jedinečně 

prázdninových radostí. 

Nevím jak Vy, ale my (všichni níže podepsaní) se ze 

všeho nejvíc těšíme na jedno pololetí vzdálené letní 

prázdniny!!  Konkrétně na další pokračování naší 

PRÁZDNINOVÉ UNIVERZITY KARLA  IV. 

K tomu však potřebujeme studenty (co by to bylo za 

školu, kde by byli jen učitelé?!)  

Utekl přesně rok od napsání našeho prvního dopisu 

ohledně tzv. příměstského tábora na velkobystřické faře. 

Proto nám dovolte, abychom Vám poslali pozvánku, 

hodně podobnou té z loňského roku.  

 

Náš plán spočívá v tom, že bychom navázali na první velice úspěšný ročník prázdninové univerzity a zaměřili se 

na druhé téma tříletého cyklu. Našim cílem zůstává - zopakovat atraktivní formou základní učivo (český jazyk, 

matematika, angličtina, prvouka, vlastivěda, přírodověda) podle věku účastníků, pomoci dětem k přechodu na 

školní režim. Část dne je věnována škole hrou, část hrám, sportům, vyrábění, zpívání či divadlu.   
 

 

Pro všechny zájemce o krásu poznání nabízíme možnost studia na naší prestižní  

PRÁZDNINOVÉ UNIVERZITĚ KARLA IV.  

Prázdninová univerzita umělecká - zaměření práci s přírodními materiály, se dřevem, sochařství, malířství, 

návštěva galerie...  

Semestr bude probíhat od pondělka 19. 8. do pátku 23. 8. 2019. 

Rodiče každý táborový den přivedou (přivezou) děti před 8.00 hod.  

a odpoledne si je mezi 16.00 a 17.00 hod.vyzvednou. 

Přihláška je ke stažení na našem farním webu nebo v tištěné podobě u otce Josefa či dalších členů týmu).   

Přihlašovat se můžete už od pondělka 28. 1. 2019 a uzávěrka přihlášek v pondělí 27. 5. 2019.  

 Cena 200,- Kč na jedno dítě a jeden den (celkem 1000 Kč za celý pobyt). 

!!Přihlášky  budeme kvůli  limitované kapacitě přijímat pouze doručené českou poštou!!  
Doručovací adresa: Ing. Elena Machalková, Křížkovského 38, 783 53 Velká Bystřice  

Na obálku prosím napište heslo TÁBOR! 
 

Pro vaše případné dotazy zveřejňujeme důležité kontakty na náš tým: 

Otec Josef Opluštil, 731 405 500, fara@velkabystrice.cz 

Ing. Elena Machalková, 733 742 105, elenamachalkova@seznam.cz 

Bc. Eva Krätschmerová, 608 061 662, eva.kr.@post.cz 

Ing. Miloslav Krätschmer, 773 993 131, kratschmer@post.cz 

Ondřej Kuběnka 

Jakub Preč 

Aneta Havlíková 

 

Přejeme hezké dny a těšíme se na spolupráci. 

 

Za náš tým:  P. Josef Opluštil – farář ve Velké Bystřici  a administrátor aex. v Hlubočkách 
 

Na závěr podotýkáme, že náš tábor na římskokatolické faře ve Velké Bystřici je otevřený pro všechny děti. 

Podobně jako v loni je součástí každého táborového dne mše svatá. Limitující je opět to, že tento náš tábor je 

určen pro děti ve věku od 6 do 11 roků věku. Účast v předchozím roce není podmínkou pro přihlášení. Protože 

náš tábor obdržel i pro tento rok evropské dotace, prosíme rodiče o trpělivost s náročnější agendou. 

 

 

mailto:elenamachalkova@seznam.cz
mailto:eva.kr.@post.cz


Orelské tábory v roce 2019  

Orel Velká Bystřice připravuje na letošní rok pro vaše děti hned několik táborů. První z nich se uskuteční od 

čtvrtka 25. července do soboty 3. srpna již tradičně v Travné u Javorníku. Dětský tábor je určen pro všechny 

děti ve věku 6-11 let, které májí chuť strávit 10 dní v krásné přírodě okolo Travné. Čeká je dobrodružná 

celotáborová hra, při které budou mít možnost poznat nové přátele a naučit se s nimi spolupracovat. Kromě her, 

se mohou těšit také na výlety po okolí, společné večery strávené kolem táborového ohně a náš instruktorský 

tým, který udělá všechno pro to, aby si domů přivezli pořádnou hromadu nezapomenutelných zážitků.  

Několik dní poté, konkrétně od pátku 9. srpna do soboty 17. Srpna, se bude konat letní tábor pro starší děti od 

12 let. Letos navštívíme během této doby nová místa a už teď doufáme, že se všem budou líbit. Věříme, že ty 

opravdové zážitky začínají až tam venku…  

Od března naleznete na naši webových stránkách https://orel-vb.cz podrobnější informace a elektronickou verzi 

přihlášky na tyto akce.  Těšíme se! 

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 

Děkujeme Vám, milí příznivci charitního díla, že jste s námi prožili Tříkrálovou sbírku 2019. Zapojili jste se 

aktivně do koledování, přispěli do kasičky, možná jste poslali DMS nebo dílo doprovázeli podporou a 

modlitbou. Děkujeme za velké nasazení 51 místních asistentů, 392 vedoucích skupinek a samotných koledníků. 

Při celé akci se v olomouckém děkanátu společně sklonilo více než 1480 dobrovolníků k potřebám těch, kteří si 

sami nepomohou. Na území Olomouce a okolních 36 obcí se tak podařilo vykoledovat celkem 1.823.628 Kč. 

Velice si vážíme důvěry, se kterou nám dárci své peníze svěřují a ceníme si pomoci všech zapojených 

koledníků, vedoucích skupinek a mnoha dalších lidí, bez kterých by tak rozsáhlá akce nešla uskutečnit. 

V roce 2019 chceme z tříkrálových darů podpořit:  

• podporu a rozvoj domácí hospicové péče  

• finanční, potravinovou a materiální pomoc jednotlivcům a rodinám v krizi 

• podporu sociálního bydlení  

https://www.olomouc.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka/ 

 

A jak to dopadlo v našich farnostech? 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo to se ještě vybralo v Mrsklesích 17 189 Kč (4 

skupinky) a ve Svésedlicích 6300 Kč (1 skupinka). 

 

Všem patří velký dík - králům, vedoucím skupinek 

i dárcům! 
 

POZVÁNKY 

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

OREL VELKÁ BYSTŘICE srdečně zve příznivce a přátele, bratry a sestry na: 
 

16. ORELSKÝ & FARNÍ PLES 
 

KDY:    v sobotu 2.2.2019 od 19.00 

KDE:    v orlovně ve Velké Bystřici 

VSTUPNÉ: 120 Kč, studenti 80 Kč, místa si můžete zajistit během ledna u p.  Zdeňka 

Lakomého, tel.: 602 760 821, e-mail: ples@orelvb.cz 

Večerem bude provázet DJ a moderátor Martin Vlk. Můžete se těšit na taneční vystoupení a fotokoutek. 

Samozřejmostí je bohaté občerstvení a tombola (to tomboly může přispět každý ☺). Pro prvních 50 příchozích 

bude přichystán drink na uvítanou. 

Další informace naleznete také na: www.orel-vb.cz/ples 
Vychází  27.12.2018, uzávěrka dalšího čísla  23.1. 2019. 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 

Bukovany 20 478 Kč 4 skupinky 

Bystrovany 27 135 Kč 3 skupinky 

Hlubočky 56 748 Kč 9 skupinek 

Přáslavice 22 828 Kč 5 skupinek 

Velká Bystřice 80 204 Kč 10 skupinek 

Celkem 207 393 Kč  
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