
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky    Ročník 20 Číslo 8  Rok 2019 

 
 

ÚVODNÍK 

Milí čtenáři a čtenářky našeho farního listu,  

posílám vám pozdrav z  Travné spolu s našimi malými a velkými 

táborníky. Důvěrně známé prostředí pohraniční výspy naší krásné 

vlasti poskytuje pestrou paletu různorodých, převážně 

povzbudivých podnětů a inspirací.  K tomu všemu jako bonus 

přináší výjimečná odlehlost tohoto místa (umocněná absencí 

signálu mobilních sítí) nezvyklý luxusní komfort. Komfort to je 

také jiný název pro pohodlí. Vychutnáváme si zde především tzv. 

duchovní komfort, ve kterém může být dobře také lidské duši. Ta 

naše malá dušička stvořená velikým Bohem konečně dostává 

křídla a může vzlétnout. Může konečně překonat pomyslnou 

gravitaci vytvářenou většinovou společností. Jejími zvyky a 

zlozvyky. Moje myšlenky se snad díky tomu vrací k tomu místu, 

kde jakoby všechno začalo. Místu odlehlém a paradoxně (tj. 

zdánlivě) pro život nepříznivém. Ježíš začíná své působení 

odchodem do paradoxního luxusu pouště, tím navazuje na svého předchůdce – svatého Jana Křtitele. Nemylme 

se, výraz luxus je na místě, protože si to nemůže dovolit každý – jít sám na poušť a tam žít. Náš Pán jako pravý 

Bůh a pravý člověk nás zve, abychom se nebáli být sami (sebou).  

Váš otec Josef 

P.S. Přeji a vyprošuji každému z vás ten komfort být nonkomformní. 

 

 

Pozdrav od dětí z orelského tábora v Travné 

Zdař Bůh! 

 Posíláme pozdrav z Travné. Počasí nám zatím moc nepřálo, ale 

i tak si to tu moc užíváme. Tématem letošního tábora je Jak 

vycvičit draka. Starší děti neboli dračí jezdci, se snaží pomáhat 

mladším dračím učňům. Menší děti musely překonat spoustu 

překážek, aby dokázaly, že mají dostatek zkušeností na výcvik 

draka. Jako první si musely pro svá vajíčka dojít až do dračího 

hnízda. Na jejich cestě je doprovázeli zkušení dračí jezdci. Ale 

nebylo to tak jednoduché. Za pár dnů nás navštívil lovec draků 

jménem Grimmel. Ten sebral všechny draky a vajíčka. Uschoval 

je ve svém sídle, které se nacházelo až nahoře v temném lese. 

Děti byly moc statečné a i se svými draky se úspěšně vrátili 

zpátky do tábora.  

 Těšíme se na další dobrodrůža, která nás ještě v následujících 

dnech čekají.  Bůh s tebou, i s tebou    

              Amálka & Natálka & Adélka 

 

 



MIMO JINÉ 

Otec Rudolf 12 roků jezdí do Bystrovan 

V neděli 8. září 2019 v 11.00 bude naposledy sloužit nedělní mši svatou v bystrovanské kapli salezián otec 

Rudolf Smahel. Důvodem tohoto loučení jsou podle otce Rudolfa vážné zdravotní problémy. Jedním z hlavních 

cílů mého článku je inspirovat nás k tomu, abychom adekvátním způsobem projevili vděčnost za 12 roků 

kněžské služby v naší farnosti. Opravdu vychází to přesně na den - bude to přesně 12 roků.  Rád bych se 

pokusil na několika řádcích o malou retrospektivu. Docent Rudolf Smahel byl jedním z našich oblíbených 

pedagogů na obnovené porevoluční CMTF UPOL. (Studoval jsem zde v letech 1993 – 1998). Z této doby 

pochází  neformální forma lidské blízkosti – zaujal mě  mj. silou svého životného příběhu.  

 

Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D., se narodil v roce 1950 v Olomouci.  V roce 

1968 studoval VŠE v Praze, obor zahraniční obchod. Tam se často účastnil 

studentských protestů proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Získal 

mnoho nových přátel a mezi nimi i Jana Palacha. Jeho protestní sebeupálení 

bylo pro Rudolfa Smahela obrovskou ránou a jedním z největších impulzů, 

že svůj život zasvětí Bohu. Nastoupil tedy do posledního státem povoleného 

ročníku teologické fakulty v Olomouci. Protože se už během studentských let 

aktivně zapojil do života církve, nebyl mu po vysvěcení udělen státní souhlas 

ke kněžské službě. Několik let musel pracovat v dělnických profesích. Od 

roku 1977 společně s přáteli vydával a distribuoval samizdatovou literaturu, 

která měla za cíl duchovní obnovu národa. Bylo vytištěno přes 55 

brožovaných titulů o sto až dvě stě výtiscích. Za tuto činnost byl v roce 1981 

odsouzen  na dva roky vězení. Díky tomu, že se obvinění dostalo do 

sdělovacích prostředků v západní Evropě, bylo toto soudní přelíčení asi 

nejsledovanějším politickým procesem v západních zemích v roce 1981. V 

květnu 1985 mu byl na amnestii vrácen státní souhlas ke kněžské službě, kterou pak tři roky vykonával v 

Budišově nad Budišovkou a následně až do roku 1991 v Kvasicích u Kroměříže. Dnes přednáší na Univerzitě 

Palackého v Olomouci a působí také jako vedoucí Katedry křesťanské výchovy Cyrilometodějské fakulty.  

Rudolf Smahel v roce 1977 (tato fotografie byla použita na pohlednici, kterou Amnesty International poslalo 

Gustavu Husákovi, aby byl zastaven soudní proces s pamětníkem a dalšími obviněnými) 

Viz www.pametnaroda.cz/cs/smahel-rudolf-195 

 

Za pozoruhodný považuji fakt, že tento vztah mezi kantorem a jeho žákem byl (a je) oboustranný.  Dokladem 

toho byla následující událost. Vzpomínám si, že to bylo v sobotu 8. 9. 2007 (na jedné svatbě). Tehdy mi otec 

Rudolf sám nabídl (bez toho, že bych ho přemlouval), že bude pravidelně sloužit bohoslužby pro bystrovanské 

společenství. Do té doby tam jezdíval otec Jan Valenta (* 25. 12. 1949 Crhov + 10. 7. 2008 Moravec), který 

v tu dobu byl však velice nemocný. Právě v tu inkriminovanou dobu se podařilo najít mu odpovídající zázemí s 

patřičnou péčí v kněžském domově na Moravci.  

Pro bližší přiblížení podotýkám, že  tato nabídnutá pomoc měla pro mne tehdy cenu zlata, neboť to bylo v době 

mých začátků na novém působišti (nastoupil jsem v prosinci 2006 po těžké operaci páteře).  

I jménem společenství z kaple svatého Bartoloměje v Bystrovanech vyslovuji svému spolubratrovi v kněžské 

službě vysoké ocenění za výraznou stopu, kterou zanechal v srdcích našich farníků. Jménem svým se mu také 

omlouvám, že jsem možná bral jeho pomoc jako samozřejmost. O to víc bych chtěl spolu s mnohými z vás 

ocenit veliký přínos otce Rudolfa Smahela. Věřím jistě, že do toho dne D  nám Duch svatý vnukne originální 

nápad.   

 

P.S.: Tímto vás také zvu na Bystrovanskou hodovou mši s Radiem Proglas (a také s otcem Rudolfem 

Smahelem SDB). Koná se v neděli 25. srpna 2019 v 9.00 v kapli svatého Bartoloměje 

 

 

Editorial - Náš farní časopis Děníček, který vychází již 20 roků, má svůj klon.  

Na základě společného zamýšlení nad vašimi podněty z pastoračního dotazníku dospěla pastorační rada farnosti 

Velká Bystřice k záměru zlepšit formu předávání důležitých informací o dění ve farnosti.  

Tak kromě měsíčníku DĚNÍČEK budeme mít (nebo už vlastně máme) týdeník TÝ- DĚNÍČEK. 

Má formát běžné papírové čtvrtky velikosti A4, tištěnou napříč. Tu si pak sami můžete složit na velice 

praktickou velikost A5. Obsah na čtyřech stranách  TÝ-DĚNÍČKu vychází jednak z potřeby přiblížit Boží 

slovo nedělní liturgie (či vrcholných liturgických událostí, jako jsou Vánoce, Velikonoce apod.). Jednak se také 



můžete skrze stránky našeho týdeníku TÝ-DĚNÍČEK seznámit s plánovaným děním v nejbližším budoucím 

časovém období. Navíc chceme na vnitřní straně tohoto periodika zveřejňovat různá naléhavá poselství či různé 

aktuality.  

 

Samozřejmě náš DĚNÍČEK bude vycházet dál v obvyklé formě i v podobném zaměření. Nebude v něm  však 

podrobný kalendář, protože ten budeme zveřejňovat na stránkách TÝDĚNÍČKU. Velice si vážíme toho, že 

nový farní list TÝ-DĚNÍČEK si  během svých prvních dětských krůčků postupně našel cestu k mnohým z vás  

– našim vděčným čtenářům. Věřím, že tento počin přispěje k tomu, aby se v našich farnostech Velká Bystřice a 

Hlubočky vytvořil větší prostor pro tvořivé působení Ducha svatého. Přijď Duchu svatý a naplň nás všechny i 

každého z nás darem jasného slova, které je odleskem Tvého vtěleného Slova. Slova, které přináší povzbuzení, 

posiluje smysl pro řád  a působí pokoj. Amen.               Otec Josef 
 

CO SE DĚLO 

Naše malá pouť k Horákově kapli nad Dolní Dobroučí 

12 poutníků a poutnic z Hluboček, z Velké Bystřice a z Horky n/Mor se v průběhu poledního oběda přesunulo 

zhruba 100 km na severozápad, aby nejdříve absolvovalo exkurzi  

v budově zvané D – Centrum. Farníci v Dolní Dobrouči je 

postavili namísto bývalých farních chlévů. Viz 

http://www.farnostdobrouc.cz/dcentrum/historie-projektu/ 

Po prohlídce se nám věnovali členové ekonomické rady farnosti, 

současný správce D Centra - pan David Jakubec a místní farář - 

otec Tomáš Fiala. V záplavě otázek směřovaným na ně a na 

jejich zkušenosti (s výstavbou a fungováním) se nám postupně 

otevírala představa našeho H Centra. Velice musím ocenit jejich 

pohostinnost a množství jiných pozorností. Bylo nám v jejich D 

Centru dobře. Okolo čtvrté hodiny odpolední se náš poutní 

konvoj přesunul po polních a lesních cestách - necestách 

(omlouvám se tímto Jarušce a Petrovi Navrátilovým a jejich 

sportovnímu autu) k nedaleké Horákově kapli v lese za vesnicí. 

Měl jsem poprvé v životě možnost sloužit v „naší“ rodinné kapli 

mši svatou. Významnou částí účastníků bohoslužby byli mojí 

blízcí či vzdálenější příbuzní. A spousta jejich dětí. Opravdu místo posvátně kouzelné a citlivě zasazené na 

malé mýtince v lesním úbočí. Po skončení bohoslužby se k nám hlásili různí lidé a začali další důležité 

rozhovory. Jednou z významných osobností, se kterou jsme měli velice dlouhé povídání, byl pan Vlastimil 

Mlynář. On totiž byl tím, kdo se nejvíce zasloužil o vznik a rozjezd D Centra. Nechal se s námi vyfotit a 

pozvali jsme ho k nám, aby nám poradil na místě. Na naší části bývalé farní zahrady v Hlubočkách, kterou jsme 

koupili pro nás a pro ty, co jednou přijdou po nás. 

Co myslíte, jak by mělo vypadat naše H Centrum, aby se v něm každý cítil Hezky?            Otec Josef 

 

Fotky z naší pouti najdete na 

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/712f4a47-12c3-4897-8415-a43d16ab39e0 
 

 

DALŠÍ OZNAMY 

Mše svatá na lidový rok – POZOR ZMĚNA 

Nedělní mše sv. konaná při příležitosti LIDOVÉHO ROKU ve Velké Bystřici dne 8. září se přesouvá na 9.00. 

 

V sobotu 17. 8. 2019 mše s nedělní platností bude mimořádně v Bukovanech. Začátek v 17.30 

 

POZVÁNKY 

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

POZVÁNKA NA PŘÁSLAVICKÉ HODY 
 

V neděli 18. srpna 2019 vás jménem společenství z kaple svatého Rocha v Přáslavicích zveme na tradiční 

hodovou mši. Začátek je v 11.00. Jinak součástí hodů je i doprovodný program, se kterým se seznámíte na 

plakátech nebo na webových stránkách obce Přáslavice. 

 

http://www.farnostdobrouc.cz/dcentrum/historie-projektu/
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/712f4a47-12c3-4897-8415-a43d16ab39e0


HODOVÁ MŠE SVATÁ V BYSTROVANECH 25. 8. 2019 
Kaple v Bystrovanech je zasvěcena sv. Bartoloměji, takže v neděli 25.8.2019 budeme slavit hody!  Mše sv. 

bude tentokrát výjimečná i v tom, že bude přenášena RADIEM PROGLAS. Všichni víme, že bohoslužby 

přenášeny tímto rádiem slouží především pro starší a nemocné, kteří se jinak osobně  nemohou zúčastnit mše 

sv. a my si velmi ceníme té možnosti být tomu nápomocni. Musíme se však trochu přizpůsobit požadavkům 

Radia Proglas, což nám nevadí! 

Mše sv. bude mimořádně v 9.00 hod. a sloužit bude otec RUDOLF SMAHEL. Zpívat bude Velkobystřický 

chrámový sbor (schola) a lid (my všichni). Prosíme všechny, kdož budou  mši sv. přítomni, aby přišli včas 

(raději několik minut dopředu), protože mše musí být přesně 9.00 – 10.00 hod. a možná dostaneme ještě 

několik pokynů od pracovníků rádia.  Srdečně vás tedy zveme!             

Marie Plesková a farníci z Bystrovan 

 

P.S. Otec Rudolf prosí o modlitbu, není na tom zdravotně zrovna nejlépe! 

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

14. ROČNÍK FARNÍHO DNE 
KDY  v neděli 1.9.2019 

KDE:  ve farním kostele a na faře ve Velké Bystřici 

PROGRAM: 08.00 – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ, mši svatou slouží otec Josef Opluštil a otec 

Ondřej Talaš – novokněz. Na závěr mše svaté bude udělováno novokněžské požehnání. 

 14.30 – SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ a žehnání aktovek a školních batohů – otec 

František Hanáček 

 15.00 – SETKÁNÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ – bude otevřený nejširší veřejnosti. Živá 

hudba s farními umělci, tradiční scénka, hry pro děti a dospělé. 
 

PROSÍME ŠIKOVNÉ RUCE O PŘÍPRAVU DROBNÝCH POCHUTÍN! 

V sobotu 31. 8. 2019 od 9.00 – úklid kolem kostela a fary. Kdo by se chtěl zapojit do kulturního programu, je 

vítán. 

Informace na tel. 737 160 604 

Prosíme o modlitbu za příhodné počasí. Pan Bůh zaplať za Vaši účast a ochotu při zajišťování farního dne! 

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

OBEC A FARNOST HLUBOČKY  

UVÁDÍ JEDINEČNÝ KONCERT V KOSTELE,  

KDE VYSTOUPÍ SLAVNÁ PĚVKYNĚ: 
 

Andrea TÖGEL KALIVODOVÁ 

KONCERT 
PŘEDNÍ ČESKÉ MEZZOSOPRANISTKY  

A SÓLISTKY NÁRODNÍHO DIVADLA 
 

KDY   v pátek 13.9.2019 v 16.00 

KDE:   ve farním kostele Božského Srdce Páně v Hlubočkách 

VSTUPNÉ: 300 Kč 

PŘEDPRODEJ: v síti ticketstream.cz, v pokladně OÚ Hlubočky, 

www.hlubočky.cz 

 

 

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

 

KALENDÁŘ 

Sledujte prosím nově vydávaný TÝDENÍČEK  nebo www.farnost-vbystrice.cz 
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