
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky    Ročník 20 Číslo 6  Rok 2019 

 
ÚVODNÍK 

Posílám vám pozvánku na první svaté přijímání, které se koná  

o Slavnosti Božího Těla v neděli 23. 6. 2019 v 9:00 hod. ve farním kostele Stětí 

svatého Jana Křtitele ve Velké Bystřici.  A k tomu jeden krátký postřeh… 

Co myslíte, je vidět naděje? 

Nedávno jsem navštívil po deseti letech svoji oční lékařku, abych dostal nové 

brýle na čtení. A najednou z ničeho nic… Písmenka, které před tím vypadaly 

jako blechy, už se konečně dají rozeznat od hmyzu. K tomuto zázraku na mém 

zraku stačila pouze dvě malá přesně vybroušená sklíčka.  

Vidět opět naději tam, kde jsme ji předtím spatřit nemohli, je otázkou jiného 

druhu přesného vybrušování. Tímto chci vyzdvihnout trpělivou a vynalézavou 

snahu těch, kteří k tomu přispěli skrze náročný proces výchovy a vzdělávání. 

Jménem našich prvokomunikantů a jejich rodin bych rád vyjádřil vděčnost 

našim katechetkám paní Haně Krätschmerové a paní Evě Krätschmerové. 

Děkuji jim za to, že i v této drobotině můžeme jasněji vidět naději.  

Váš otec Josef  

 

PS. V podobném duchu bych rád poděkoval i ostatním našim vyučujícím  - 

ThLic. Michalu Umlaufovi a paní Dagmar Samkové. 
 

MIMO JINÉ 

Pastýřský list k problému sexuálního zneužívání 

Drazí bratři a sestry, 

v poslední době se v církvi i ve světě hodně mluví o bolestném tématu sexuálního zneužívání 

a církev i její služebníci jsou stavěni do divného světla. Snad mně někteří můžete zazlívat, že reaguji pomalu. 

Musím přiznat, že i pro biskupy jde o věc nezvyklou a nejsme odborníci na všechno. Ne, že by šlo o skutečnost 

naprosto neznámou, ale její rozsah a povaha si vyžádaly přípravu a studium. Zatím jsme měli studijní den 

vedený odborníky dvakrát pro biskupy a dvakrát pro kněze, připravujeme pěší kající pouť kněží. Pro pastorační 

pracovníky jsme připravili příručku: O domácím násilí. Protože máme mnoho zaměstnanců v různých 

institucích, přepracovali jsme etický kodex Charity a budeme pracovat na vylepšení etických kodexů našich 

škol, přesto, že jde o prostředí bezpečnější než ostatní, kde zatím o žádném případu zneužití nevíme. Papež 

František vydal 9. května směrnici, kterou se budeme řídit. Česká biskupská konference zřídila už k 1. květnu 

2019 kontaktní místo na pomoc obětem zneužívání jako svou organizační jednotku. Kontaktní místo je určeno 

pro osoby, které tvrdí, že byly zneužity jako nezletilé nebo jako zranitelné. Mezi zranitelné se počítají lidé 

nemocní, fyzicky či psychicky postižení, nebo zbavení osobní svobody, s fakticky nebo dočasně omezeným 

chápáním, rozhodováním nebo schopností se bránit. Kontaktní místo neposkytuje, ale zprostředkovává 

odbornou duchovní, sociální, terapeutickou a psychologickou pomoc, včetně orientačního právního 

poradenství. Kontaktní místo neslouží pro příjem oznámení za účelem zahájení církevního procesu proti 

agresorovi. To je třeba ohlásit generálnímu vikáři, který pověří vhodné členy diecézní komise k prověření 

případu. S ním osobně se oběť setkat nemusí. Každé sexuální zneužití je třeba odsoudit jako ďábelský hřích, ať 

se ho dopustí kdokoliv. Stane-li se to v církevním prostředí, nebo se toho dopustí člověk zasvěcený Bohu, je to 

tím bolestnější, zraňuje to jak církev a poškozuje její důvěryhodnost, tak oběti. Těžká zranění se neuzdravují 



snadno a rychle. Zranění mají právo na potřebnou péči, kterou je nutné jim poskytnout. Proto prosím ty, kterých 

se to týká, ať mají odvahu se ozvat. Skrze Kontaktní centrum církev nabízí pomocnou ruku. 

Proti pachatelům je nutné zakročit jasně. Buďte si jistí, že v naší diecézi se žádný případ nezametá pod koberec, 

ale řeší se podle státního zákona a církevních směrnic. Zároveň jako křesťané musíme umět odpouštět těm, kdo 

dělají pokání. Odpuštění hříchu však neznamená prominutí trestu, který má být přijímán jako spasitelné pokání. 

Církev je svatá, ale ne dokonalá. Má svatou Hlavu – Krista, působí v ní Duch Svatý, je svatá svátostmi, ale 

mimo svatých či dobrých věřících ji tvoří i různě hříšní lidé. Konečně hříšníci jsme všichni. Katolická církev 

není sektou čistých lidí. I když jsme vykoupeni, všichni neseme důsledky dědičného hříchu. Pokud s tím 

nepočítáme, jsme překvapeni zlem a selháním jak vlastním, tak druhých. K posvěcení církve může ovšem 

přispět každý z nás svým pokáním i osobním úsilím o ctnostný život. Důležité je udělat všechno, co je v našich 

silách, abychom dalšímu zneužívání předcházeli. 

Co můžeme udělat ve vztahu k dětem? Jak v rodinách, tak v různých společenstvích, je třeba vytvářet 

atmosféru důvěry a bezpečí, aby děti mohly přijít s čímkoliv. Nejlépe pravidelně a nerušeně. Všímat si změn 

v jejich chování. Důvěřovat jim. Umět se za ně postavit. Být před nimi jako ti, kteří nesoudí, ale povzbuzují, 

aby neměly strach mluvit i o věcech těžkých nebo špatných. Nevychovávat je k slepé poslušnosti, ale k hledání 

dobra, protože útočník může slepé poslušnosti dítěte zneužít a zakázat mu mluvit o zneužití, či dělat z toho 

tajemství. Zajímat se o to, kde a jak tráví dítě čas, co dělá ve skautu, jinde, jako ministrant, proč nechce jít k 

strýčkovi, k sousedovi. Modlit se za děti, za dary Ducha Svatého ve výchově. Naučit děti už od mala zdravé 

sebeúctě i schopnosti říkat NE i dospělému. Nejen je tomu učit, ale i sami se podle toho chovat vůči dětem a 

ostatním. V současné době je mnoho různých projevů násilí, s kterými se mohou setkat. Podle věku je třeba jim 

postupně vysvětlit, co si k nim nesmí nikdo dovolit. Když začnou užívat chytré mobily a internet, který má také 

své nástrahy, je třeba jim věnovat zvláštní péči, účinně varovat před pornografií a bavit se s nimi o neznámých 

lidech, s nimiž si začali dopisovat, vyměňovat zprávy a obrázky nebo hrát počítačové hry i pro více hráčů. 

Samotáři hledají kamarády a může se ozvat nebezpečný deviant, který vystupuje jako vrstevník, ale cíleně 

hledá své budoucí oběti. Někteří pak používají pohrůžky, nátlak, podplácení a útočení na city dítěte. Pokud 

bude ve farnostech zájem, pomůžeme zorganizovat odborné přednášky pro rodiče o mediální výchově dětí. Jak 

se chovat ke kněžím, na něž padá stín hříchů, přestože je většina nevinná? Vytvářet s nimi živou a otevřenou 

farní rodinu. Modlit se za ně. Neidealizovat je, ale ani nepodezřívat, nepomlouvat a zbytečně nekritizovat. 

Dávat zpětnou vazbu, případně i kritiku konkrétní věci, ale v úctě. Pomáhat vytvářet prostředí přijetí a široké 

rodiny. Nepodporovat důvěrnosti a citové projevy, ale budovat přátelské a radostné společenství. Jestliže máme 

podezření na něco nezdravého, je dobré si po klidné úvaze a upřímné modlitbě s knězem promluvit, upozornit, 

jak působí na druhé. Pokud domluva nepomůže a vidíme problém jako vážný, je třeba si dle Ježíšových slov 

přibrat dva svědky a pokud to nepomůže, jít za představeným. Nezapomeňme při tom, že velká většina kněží je 

i při svých lidských slabostech skvělá. Mluvíme sice o zneužívání v církvi, ale k 90 % zneužívání dochází ve 

vlastních rodinách od rodičů či druhých partnerů matky nebo sourozenců. Při tom je většina rodičů také skvělá. 

Viníci nejsou většinou lidé úchylní, nemocní či nepřátelští, ale lidé bez vnitřní kázně a pravdivé otevřenosti 

před Bohem. Chceme-li nabídnout dětem zdravé prostředí a ochranu, je třeba uzdravit společnost, žít podle 

ducha a ne podle těla, být opravdu svobodní od nemravnosti a pornografie, nebýt sebestřednými hledači požitků 

a příjemností, ale otevřeni 

skutečné lásce, která slouží a hledá dobro druhých. Děkuji všem rodičům, kněžím i různým animátorům a 

vedoucím programů pro děti za jejich obětavou službu a prosím, aby se nedali odradit špatnými příklady. 

Děkuji všem, kteří nejsou lhostejní nebo jen kritičtí, ale aktivně se zapojují do pokání církve svými kajícími 

skutky, do pomoci obětem i do účinné prevence jak správnou výchovou dětí, tak osobním úsilím o pozvednutí 

své vlastní morální úrovně i morální úrovně celé společnosti. Ve spojení modlitby zůstává a všem ze srdce 

žehná 

arcibiskup Jan 

CO SE DĚLO 

Festival duchovní hudby „Chvalte Hospodina“ – hudební poselství P.J.Olejníka  

V sobotu 18. 5. 2019 se v našem farním chrámu setkali opět milovníci hudby a především zpěvu, aby se 

vzpomínkou na „našeho“ otce Olejníka prožili krásné odpoledne při poslechu duchovní hudby 4 mimořádných 

chrámových sborů a na závěr prožili krásnou mši sv. s otcem biskupem Josefem Hrdličkou. 

V letošním roce si připomínáme 10.výročí úmrtí P.J.Olejníka a 105 let od jeho narození, ale během festivalu 

jsme vzpomínali i na začátky spolupráce našeho sboru s otcem magistrem, a to je 45 let! 

Které sbory tedy přijaly pozvání? Jako první se představila Cecilská hudební jednota z Ústí nad Orlicí pod 

vedením Cecílie Pecháčkové. Pak zazpíval náš Chrámový sbor Velká Bystřice se sbormistryní Ivou Juráňovou. 

Třetím byl chrámový sbor Olio z Olomouce, který vede Jana Synková a závěr patřil gregoriánskému chorálu 

v podání Kněžské gregoriánské scholy pod taktovkou p. Aleše Písařovice – mimořádný zážitek! 



Závěrečná slavnostní mše sv. byla tentokrát i přenášena Rádiem 

Proglas. Všechny sbory se opět zapojily a zpívaly střídavě propria 

z kněžského svěcení za varhanního doprovodu pana Vladimíra 

Pavlíka z Velké Polomi. Závěrem pak zazněla společná skladba 

Ave Maria – je přece květen, měsíc Panny Marie. Otec biskup 

Hrdlička měl pro nás jako vždy velmi povzbudivá slova a přispěl 

k tomu, že mše svatá byla velmi slavnostní a důstojná, tak jak by si 

to PJO určitě přál. 

Pomyslnou tečkou tohoto krásného dne bylo setkání v orlovně 

s promítáním „Vzpomínky na P.J.Olejníka“. Tento vzácný člověk 

je svým dílem stále mezi námi a my na něj s pokorou a úctou rádi vzpomínáme. 

Marie Plesková  

Zlatovláska  

Dne 26.5. po dlouhé pauze opět vystupovalo ve Velké Bystřici jedno z nejpopulárnějších amatérských divadel v 

širokém okolí a to Velmi Amatérské Divadlo (dále jen VAD) a jejich hosté. Na programu letos byla všemi 

známá a oblíbená pohádka Zlatovláska. Přepracování této 

krásné pohádky v podání VADu dostalo nový rozměr a to 

hlavně díky výkonům všech herců. Ale popořadě. 

Soubor VAD se poprvé sešel cca před půl rokem, kdy 

režisérka Lída Pospíšilíková vybrala právě pohádku 

Zlatovláska. Oslovila ty nejlepší herce ve Velké Bystřici 

a okolí. Do hlavní mužské role (Jiříka) obsadila Mílu 

Krätschmera a do hlavní ženské role (Zlatovlásky) jeho 

manželku Evu. Roli krále si zahrál Václav Lakomý, 

kterého znáte jako Heroda z živého Betléma. To je jen 

krátký výčet rolí. Kompletní obsazení najdete na konci 

tohoto článku. 

Soubor se scházel pravidelně v neděli. Každou další 

zkouškou bylo vidět, že výběr této pohádky se povedl. Generální zkouška proběhla den před premiérou a bylo 

vidět ryze profesionální připravenost Velmi Amatérského Divadla. 

Konečně přišel den D a to neděle 26.5. Veškerý herecký ansámbl se sešel 

více jak hodinu před premiérou a znovu si opakoval nejtěžší pasáže. Zvláště 

se trénovaly speciální triky, jako jízda na loďce nebo koni. První diváci 

začali přicházet těsně před čtvrtou hodinou a během několika minut bylo 

divadlo doslova narvané k prasknutí. Všichni 

netrpělivě očekávali začátek představení. Za 

oponou již stáli připravení herci a byla cítit mírná 

nervozita, která okamžitě opadla, jakmile se 

roztáhla opona. 

Diváci se skvěle bavili a často herce odměňovali potleskem a dobře míněným 

smíchem. Ale jak to na divadle bývá, ani zde se hercům nevyhnuly problémy nebo 

komplikace. Například, když pod představitelem Jiříka povolila lavička v loďce. Ten 

však vše bravurně zvládnul a zachoval klid. Diváci si tak nakonec mysleli, že to bylo 

součástí představení a znova všechny odměnili bouřlivým potleskem. 

Po necelé hodině představení skončilo a diváci projevili svou spokojenost tím, že si 

několikrát vyžádali návrat herců na pódium při děkovačce. Vše samozřejmě završila 

krásná kytice pro režisérku Lídu. Představení se vydařilo a už teď se můžeme těšit na 

reprízu a možná již brzy na zpracování nějaké další krásné pohádky. 

Tadeáš Vážan 
 

OBSAZENÍ: Zlatovláska: Eva Krätschmerová, Jiřík: Miloslav Krätschmer, Král: Václav Lakomý, Král 

(otec Zlatovlásky): Jiří Pleska (kůň), Babička: Marie Plesková, Sluha: Karel Pospíšilík, Kuchtící: Pavla 

Pečínková, Anna Vážanová (princezna), Vojáci: Jakub Nevřala, Karolína (princezna), Magdaléna (pavouk, 

princezna) a Amálie Křepelková (moucha), Mravenečci: Anežka Krätschmerová (princezna), Ella Vážanová 

(princezna), Rybka: Ema Krätschmerová (princezna), Rybáři: Karel Pospíšilík, Ludmila Pospíšiliková (kůň), 

Ptáčci: Anna Linhartová (princezna), Matouš Linhart, Pejsci: Adam Svitek, Nela Sviteková (princezna), Další 

princezny: Tereza Šperková, Adéla Skoupilová, Inspicient: Marie Plesková, Technické zázemí: Jan 

Machalka, Režie: Ludmila Pospíšiliková 



KALENDÁŘ NA ČERVEN 
Neděle, 2. června, VII. neděle 

velikonoční/otec Josef se vymění s 

otcem Milanem  

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá (otec 

Milan Palkovič) 

09:30 - Hlubočky - mše svatá (otec Milan 

Palkovič) 

11:00 - Bukovany - mše svatá (otec 

Rudolf Smahel) 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec 

Milan Palkovič) 

19:30 - Olomomouc/kněžský seminář - 

oslava 20. výročí kněžského svěcení 

Pondělí, 3. června, Památka sv. Karla 

Lwangy a druhů, mučedníků 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše svatá (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 5. června, Památka sv. Bonifáce, 

biskupa a mučedníka 

17:00 - Svésedlice/kaple - mše svatá 

Čtvrtek, 6. června 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 7. června 

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, 8. června 

10:00 - Velká Bystřice/kostel - křestní 

obřad 

15:00 - Hlubočky/kostel - příprava na 

první svaté přijímání 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní 

platností  
 

Neděle, 9. června, Slavnost Seslání 

Ducha svatého 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá a první 

svaté přijímání 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec 

Rudolf Smahel) 

14:30 - Hlubočky/za kostelem - 

Svatodušní smažení vajec 

15:00 - Bukovany - mše svatá z Patrocinia 

svatého Antonína Paduánského (otec 

Metoděj Hofman OT) 

17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

Pondělí, 10. června 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše svatá (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 12. června 

09:00 - Dub n. /Mor. (fara) - schůze kněží 

olomouckého děkanátu 

17:00 - Mrsklesy/kaple - mše svatá 

 

 

Čtvrtek, 13. června, Památka sv. Antonína 

z Padovy 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše 

svatá 

10:00 - Olomouc/katedrála - mše na 

poděkování za dar povolání 

11:00 - Olomouc/ sídlo arcibiskupa - 

setkání s Otcem arcibiskupem Janem 

Graubnerem 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 14. června 

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, 15. června 

10:00 - Velká Bystřice/kostel - křestní 

obřad 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní 

platností  
 

Neděle, 16. června. Slavnost Nejsvětější 

Trojice 

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) 

11:00 - Posluchov/kaple - mše svatá ze 

Slavnosti Nejsvětější Trojice (otec Gorazd 

OPraem) 

17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

Pondělí, 17. června 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše svatá (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 18. června 

07:00 - Svatý Hostýn - Pouť kněží za 

vlastní posvěcení 

Středa, 19. června 

17:00 - Svésedlice/kaple - mše svatá 

Čtvrtek, 20. června, Slavnost Těla a Krve 

Páně 

17:00 - Bukovany/kostelík - mše svatá ze 

Slavnosti 

Pátek, 21. června, Památka sv. Aloise 

Gonzagy 

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, 22. června 

09:00 - Velká Bystřice/farní zahrada, fara, 

kostel a okolí kostela - brigáda před první 

svatým přijímáním 

10:00 - Velká Bystřice/kostel - křestní 

obřad 

13:00 - Velká Bystřice/kostel - nácvik a 

zpovídání před prvním svatým přijímáním 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní 

platností  
 

Neděle, 23. června, XII. neděle v 

mezidobí/ možnost přesunout Slavnost 

Těla a Krve Páně 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

09:00 - Velká Bystřice - mše svatá ze 

Slavnosti Těla a Krve Páně + první svaté 

přijímání 

09:30 - Hlubočky - mše svatá ze Slavnosti 

Těla a Krve Páně (zástup) 

11:00 - Bukovany - mše svatá (zástup) 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec 

Rudolf Smahel) 

17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

Pondělí, 24. června, Slavnost narození sv. 

Jana Křtitele/adorační den farnosti Velká 

Bystřice 

09:00 - Velká Bystřice/kostel - celodenní 

výstav Nejsvětější svátosti 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše svatá (otec Bohumír Vitásek) 

16:30 - Velká Bystřice/kostel - mše s 

dětmi na poděkování za uplynulý školní 

rok 

17:30 - Velká Bystřice/farní zahrada - 

program pro děti a rozdávání vysvědčení 

Středa, 26. června 

17:00 - Mrsklesy/kaple - mše svatá 

Čtvrtek, 27. června 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše 

svatá 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 28. června, Památka sv. Ireneje, 

biskupa a mučedníka, Slavnost 

Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

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, 29. června, Slavnost sv. Petra a 

Pavla 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní 

platností  
 

Neděle, 30. června,  XIII. 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) 

17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz 
Vychází  2.6..2019, uzávěrka dalšího čísla  20.6. 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 
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