
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky    Ročník 20 Číslo 9  Rok 2019 

 
ÚVODNÍK 

Milí čtenáři a čtenářky našeho farního měsíčníku, 

zdravím vás všechny uprostřed vrcholících příprav na náš farní den. Dovolte mi, 

abych se pokusil alespoň v krátkosti vás trochu povzbudit či inspirovat… 

Náš dobře schovaný starý farní trezor má ve svých útrobách mj. 15 obálek s přísně 

utajeným obsahem. V nadcházejícím čase bych chtěl náš farní sejf otevřít a obálky 

vyzvednout s tím, že je diskrétně předám jejich majitelům a majitelkám. Ptáte se asi, 

co má znamenat toto všechno??? Nebudu vás už napínat a prozradím jen to, co můžu 

– tajemství těch patnácti obálek patří těm, kteří právě před deseti lety v rámci 

přípravy na biřmování psali svůj první dopis Bohu. Protože skoro všichni byli tehdy 

velmi mladí, dostali zadání napsat o svých životních plánech, snech, touhách a vůbec 

o všem, co stálo tehdy před nimi. Po hodinové tiché adoraci před Nejsvětější svátostí 

svoje napsané dopisy vložili do obálek, které pak ještě zalepili a nakonec položili na 

oltář. Tyto dopisy mladých našemu Pánu se posléze staly obětními dary při pontifikální mši. Bylo to                 

3. 10. 2009, kdy Otec biskup Josef Hrdlička ve velkobystřickém farním kostele uděloval svátost křesťanské 

dospělosti – biřmování patnácti synkům a dcerkám. Zapomněl jsem ještě zmínit, že součástí zadání byla 

domluva o desetileté lhůtě. Úmluva o tom, že po jejím uplynutí svoje dopisy dostanou zpět z našeho farního 

trezoru. Tento čas se nyní naplnil a jakkoliv listovní tajemství zůstane tajemstvím, nelze nepoznat jistou míru 

odtajnění. Dotyční pisatelé nejdůvěrnějšího dopisu svého života, jehož adresátem byl sám Bůh, nám sami 

mnohé prozradili svým životem. Výše napsané může být nejen důvodem k naší veliké vděčnosti za vrcholící 

dekádu života našich farních společenství, nýbrž i inspirativním zdrojem pro nadcházející desetiletí. Pro nás 

všechny školou povinné či nepovinné se nadcházející nový školní rok nabízí jako pomyslná brána. Dříve než do 

ní zanedlouho vstoupíme, rád bych vám nastínil v níže uvedených statích alespoň něco málo z tajemství svého 

každodenního rozmlouvání s naším Pánem o plánech do blízké budoucnosti. Činím tak s velikou důvěrou, že už 

nyní v roce 2019 s pomoci Boží (a těch, kteří hledají Jeho vůli) může každý z nás přispět k tomu, aby v roce 

2029 bylo za co Bohu děkovat.  Těším se na spolupráci. 

           Váš otec Josef  

MIMO JINÉ 

Příprava na přípravu  

Nyní na začátku nového období v životech našich farních společenství využívám výzvy Svatého otce 

k evangelizaci směřované do vlastních řad. Jak jsem již naznačit v úvodníku, rád bych svoji snahu o 

prohloubení vztahu víry směřoval především k dorůstající generaci našich náctiletých synků a dcerek. Velice 

však uvítám skutečnost, když se bude cítit osloven kdokoliv z vás bez omezení věku. Každému bez rozdílu 

bych rád nabídl možnost oživení víry a pak také netradiční přípravy na svátost biřmování v našich farnostech 

Velká Bystřice a Hlubočky. Vše toto připravujeme se známým evangelizátorem - otcem Janem Rajlichem OP. 

Ten nově přišel do našeho děkanátu a na základě jeho dlouholetých zkušeností navrhuje propojení osvědčeného 

kurzu ALFA s přípravou na svátost křesťanské dospělosti – svátost biřmovaní. 

Při nedělní mši svaté ve Velké Bystřici a v Hlubočkách (neděle 29. 9. 2019) nás otec Jan seznámí s obsahem i 

formou naší nově plánované aktivity.  

Předběžně plánujeme začátek kurzu ALFA na začátek letošního Adventu. Potom po jeho absolvování by začala 

samotná příprava na přijetí svátosti biřmování, popř. jiných svátostí. Protože v současnosti se podobná 

pravidelná aktivita plánuje i v jiných farnostech, otec Jan si vyhradil čas pro naše farnosti v sobotu v podvečer. 



Případní zájemci se už nyní mohou přihlásit osobně u otce Josefa. Tímto vás všechny prosím o intenzivní 

modlitbu za zdar tohoto našeho záměru.                 Otec Josef 
 

Slovo arcibiskupa 

Drazí bratři, 

pro všechny platí Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ Dne              

30. listopadu 2019 uplyne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl papež       

Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu dát nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. 

Zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního 

života a dobrými skutky. Papež František klade opět důraz na tento úkol. Proto vyhlásil letošní říjen jako 

Mimořádný misijní měsíc. ČBK vyzvala k uspořádání Misijního mostu modliteb jako celorepublikový 

dlouhodobý projekt, který se bude konat letos poprvé v pátek 18. 10. večer. V některých farnostech už funguje 

jako program Papežských misijních děl. Projekt má podobný potenciál jako Tříkrálová sbírka nebo Noc 

kostelů, pokud bude přijat celoplošně. Most se bude od zmíněných projektů zásadně lišit svou primární 

orientací na věřící. Proto bude komornější, ale zároveň bude věřící učit otevřenosti a formovat k evangelizaci. 

Není třeba budovat nové struktury, protože máme Papežská misijní díla. Příprava tiskovin i návrhů programu je 

jejich věcí. Farnosti vyzývám k založení a podpoře PMD v jejich farnosti. Začátek nebude mohutný, ale 

neexistuje lepší termín, než letošní říjen. Věřím, že se časem rozroste v tradici. Těším se, že i Vaše farnosti se 

zapojí. Materiály najdete v těchto aktech. S díky za spolupráci       

                 arcibiskup Jan 

CO SE DĚLO 

Příměstský tábor na faře ve Velké Bystřici 

Dne 19. 8. 2019 začal příměstský tábor na faře ve Velké Bystřici, který se jmenoval Univerzita Karla IV. 

Vedoucí se proměnili na týden do postav malíře, sochaře, zpěváka, spisovatele a profesorky tance. Na zahájení 

tábora jsme dělali přijímací testy a úspěšně všichni prošli. Každý předvedl svůj talent, v čem je jedinečný. 

Během týdne jsme si vyzkoušeli mnoho profesí jako malování, zpívání, tanec, sochařství, recitování apod. 

Máme krásný zážitek z Galerie ve Velké Bystřici, kde jsme měli možnost si vyzkoušet abstraktní malování. 

Naučili jsme se recitovat a zpívat podle různých nálad. Každý si vyrobil v rámci sochařství hlíněný hrníček na 

tužky, který si pak nabarvil. Velká zábava také byla, když jsme poznávali podle zvuku různé nástroje. A 

samozřejmě nesmíme zapomenout na všechny hry, co jsme tam hráli. Poslední den tábora jsme pozvali rodiče 

na vystoupení, kde jsme jim ukázali všechny naše výtvory a fotky z celého týdne, zazpívali a zatančili si a 

nakonec si společně udělali táborák a špekáčky.                   Anička Vážanová 
 

Příměstský tábor na faře v Bystřici (Prázdninová univerzita Karla IV.:umění aneb Tábor s velkým T) 

Přestože se prázdniny pomalu, ale jistě sunuly k obávané záhubě, nebylo nutné klesat na mysli. Proti nudě a 

někdy i bláznivému počasí vytasilo své zbraně pět 

ještě bláznivějších jedinců (my, vedoucí), kteří 

odpočítávali každičký den, s nímž se přibližoval 

příměstský tábor ve Velké Bystřici. A když jsme 

dali ruce i hlavy dohromady s dalšími 

nepostradatelnými aktéry (jako byl pan farář, paní 

kuchařky, jejich pomocnice, správce fary), mohli se 

vytasit s parádním programem letošní „prázdninové 

univerzity Karla IV.“. 

Tento rok bylo naším nelehkým úkolem provézt 

dítka světem všemocného Umění, které leckdy 

dokáže činit neuvěřitelné zázraky. Podobně 

neuvěřitelné bylo všudypřítomné nadšení a očekávání veškerých dětí – či spíše studentů –, které se rozhodly i 

tento rok prožít pět dnů na velkobystřické faře. 

Ihned co nám, pěti vedoucím, z nichž čtyři očividně zabloudili z prapodivného karnevalu, byli noví (nebo 

staronoví) žáci s bezmeznou důvěrou propůjčeni jejich rodiči, odebrali jsme se poděkovat Pánu, jaké krásné 

vyhlídky na následujících pět dnů nám nadělil. Mše svatá startovala náš každičký den a skrze pana faráře do nás 

pumpovala radost a odhodlání – bez nich by tábor nebyl táborem. Radno dodat, že co den, to jiné zvířátko, jež 

nás nejen provázelo celou mší, ale i nabízelo poučení, s nímž jsme pak mohli opustit prostory boční kaple 

kostela Stětí sv. Jana Křtitele. A právě v pondělí zaúřadovala v homilii pilná včelka, v další dny jsme se zas 

spřátelili s nebojácným lvem, věrnou ovečkou, obětavým tučňákem a naději přinášející housenkou. 

Univerzita, to je velká věc; není pro každého. A abychom si byli jistí, že naši studenti jsou ti nejlepší a 

nejšikovnější, nemilosrdně před každým nedočkavým umělcem-juniorem přistály na stůl písemné testy 



prověřující znalost počtářskou i jazykovědnou. Přijímací zkoušky zakončilo předvedení uměleckých 

dovedností, které (ať to sami víme, či ne) se skrývají v každém nás. (Ano, v každém!) Odborná komise 

zastupující celé táborové vedení byla totálně paf! 

Jelikož ani jednomu či jedné z uchazečů se nepodařilo u zkoušek neobstát, všem mohlo býti pogratulováno a 

všechny čekal stejný osud: rozdělení do týmů. Modrá, červená, žlutá i zelená skupina se utužila společným 

zdobením šátků (jež nám měly být později nevyčerpatelným zdrojem zábavy) a setkáním s „královským 

sešitem“, v němž se následně vyjímaly horlivé pokřiky každého týmu. 

Když naše žaludky zaplnil vydatný oběd, přihodilo se něco, co se jen tak nevidí: JOSEF MÁNES (alias zelený 

Kuba Preč) otevřel své srdce a vypověděl nám svůj životní příběh. Po obědě totiž vždy začínal program 

zaměřený na jistý umělecký obor, v němž jsou jednotlivé osobnosti (některá zlá ústa pravila „převlečení 

vedoucí“) opravdu machři. 

V pondělní odpoledne a úterní dopoledne k nám tedy zavanulo MALÍŘSTVÍ. Odpoledne kromě seznamovacích 

her se též v programu objevilo zdobení královských korun klovatinou a barvami, které ve své spolupráci 

vykouzlily nádherný klenot pro každého. 

Výtvarné umění ovšem vyvrcholilo v úterý, kdy jsme měli neopakovatelnou příležitost pobýti s kurátorem 

velkobystřické galerie – s jedinečným Jaroslawem Pastuszakem. Tento zkušený malíř nás zasvětil do tajů 

abstraktního umění, jehož hranice nelze pojmenovat. No a nám „jen“ zbývalo teorii přetvořit v praxi: každý tým 

obdržel plátno a rozdělil si jednotlivé barvy, které měly na ploše znázornit nic menšího než samotného Pána 

Boha. Toť úkol velice obtížný, nikoli však pro natěšenou táborovou mládež, jež se náročného zadání bravurně 

zhostila. 

Úterní polední klid nemohl být klidem pro fanoušky a fanynky talentovaného MICHALA MALÁTNÉHO 

(alias žluté Anet Havlíkové), protože tato tvář skupiny Chinaski se též rozhodla navštívit naše dětské 

obecenstvo. HUDBA a TANEC s sebou přinesly hrátky s písněmi, jak ve formě teoretické (písničky 

z pohádek), tak praktické (živelná choreografie, která nám sice dala zabrat, avšak pod taktovkou naší paní 

ředitelky – Evy Krätschmerové – bylo splynutí s chytlavou písní jaksi snazší!). 

Třetí den se přihlásilo o slovo škodolibé počasí, my jsme se však uvelebili v prostorách fary a nechali se unášet 

na líbezných, a někdy i dosti hlasitých tónech hudebních nástrojů, z nichž nejvelkolepější kus, varhany, nám 

mile rád představil všeuměl Kuba. 

Svíčková nás sice všechny ohromila, ale o snad ještě větší zázrak jsem se – ve vší skromnosti! – postaral já, 

spisovatel, novinář, dramatik, intelektuál, nadšený fotograf – opakuji: ve vší skromnosti! –, KAREL ČAPEK 

(alias mé červené já, Ondra Kuběnka). Zástupce HERECTVÍ a POEZIE. Mladým čtenářům jsem představil svá 

vrcholná díla (a že je čím se chlubit!), pronikl s nimi do tajů herectví a následně jsem jim umožnil stát se poety. 

Nastal čtvrtek a já neměl svůj den – pomoc od dětí byla namístě… Krátce poté, co tedy ze mě malí hrdinové 

učinili bytost nesmrtelnou (a zlepšili mi tak náladu), poctil nás svou barokní přítomností JAN MICHAEL 

SCHERHAUF (alias modrý Mila Krätschmer) jako mistr SOCHAŘ. Ten se pochlubil svou nevídanou 

sochařskou výbavou a neopomenul ani na malé umělce; podělil se s nimi totiž o keramickou hmotu, která se 

šikovnýma ručkama přetvořila z nudného kvádru v překrásné hrníčky na psací potřeby. 

Nikdo z nás tomu nedokázal zabránit, a poslední den našeho tábora, pátek, nám proto velmi kvapně přispěchal 

naproti. Prosluněný den jsme strávili pěkně hravě – po vzoru vyrobených hrníčků jsme během hry na sochy 

ztuhli i my (a ano, šátky též nemohly chybět). A protože se počasí věru krásně vybarvilo, oblékli jsme do 

barevného vzhledu i zmiňované hrníčky. 

Slastné buchtičky se šodó jsme jednoduše museli vyběhat; no a podobným tempem k nám přiběhlo slavnostní 

zakončení, jehož nedílnou součástí měli být rodiče čerstvých absolventů. Všechny pilné děti do jednoho získaly 

za své zásluhy diplom a odměny, a aby ani dospělí nepřišli zkrátka, pozvedli jsme jim náladu hereckým (tzv. 

emoční recitací) i tanečním vystoupením. 

Talentovaná dítka jsme museli my, vedoucí, předat s těžkým srdcem opět do péče rodičů, kteří měli také 

příležitost pokochat se jak malířským umem všech čtyř týmů, tak fotografickými důkazy zvěčňujícími jejich 

ratolesti na našem táboře. Kabanosy opékané nad ohněm byly chutnou tečkou dne. 

Byl-li bych donucen shrnout tábor s velkým T: jsem vděčný. Za mé borce a borkyně z červeného týmu. Za 

všechny hodné (valná většina) i ty méně poslušné (takové abych pohledal...) holky a kluky, kteří nezkazí 

žádnou legraci. Za své kolegy umělce-profesionály. Za všechny, bez nichž by tábor nemohl mít velké „T“. Za 

bžundu, která panovala v našem programu. Za nezapomenutelný zážitek. 

S úctou a láskou Karel Čapek 21. století (alias Ondra Kuběnka) 

DALŠÍ OZNAMY 

Nový školní rok 2019/2020  je za dveřmi 

Určitě vás bude zajímat organizace vyučování náboženství ve farnosti Velká Bystřice. Zde hodláme pokračovat 

v osvědčených mantinelech tak, jak to bylo doposavad. Předmětem našeho jednání bude personální složení 



skupin, začlenění nově přihlášených a některá upřesnění. Tímto vás zveme na slavnostní zahájení nového 

školního roku, které  plánujeme na pondělí 9. 9. 2019. 

Program bude následující:   -     Mše svatá s dětmi ve farním kostele v16:30. 

- Setkání ve společenské místnosti na faře ve Velké Bystřici (přibližně 17:30) 

Setkání na farní zahradě spojené s velikou hrou, opékání špekáčků a pojídáním různých dobrot od dobrých lidí.   

Na setkání s vámi a vašimi dětmi se těší otec Josef a naši vyučující…  

Michal Umlauf, Hana Krätschmerová a Eva Krätschmerová 
 

Jak to bude dál? – otázka nedělních mší v Bukovanech a Bystrovanech 

V úterý 27. 8. 2019 proběhlo jednání s biskupem Josef Nuzíkem – generálním vikářem olomoucké arcidiecéze 

ohledně zajištění pravidelných nedělních bohoslužeb v Bukovanech a Bystrovanech. Doporučil nám řešit 

problém vlastní iniciativou – oslovit někoho ze známých kněží s otázkou, zda by mohl do Bystrovan dojíždět. 

Tak jak to bylo v případě otce Rudolfa Smahela. Jinak z jednání vzešel také podnět, kde se nabízejí dvě 

varianty nového harmonogramu nedělních bohoslužeb. První varianta spočívá v pokračování stávajícího 

prázdninového střídání (jednu neděli mše svatá v Bukovanech a další neděli mše svatá v Bystrovanech. Vždy 

jako obvykle v 11:00). Druhá možnost vychází z osvědčené praxe zapojení laiků v některých farnostech (např. 

Zábřeh na Moravě) pro vedení bohoslužeb slova. Bohoslužbu slova může vést, buď trvalý jáhen, nebo v jistých 

případech i akolyta. Napadá vás ještě jiné řešení? Proto prosíme o vaše podněty a také o trpělivost. Děkujeme 

předem za vaše modlitby na tento úmysl.                 Otec Josef 
 

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. 
 

Mimořádná mše svatá v Bukovanech - Dne 28.9.2019 v 10:00 se uskuteční mimořádná mše svatá 

v Bukovanech za účastí skupiny poutníků  z farností Orlová, ke působil otec Antonín Huvar.  
 

Setkání schol Děkanátu Olomouc -Dne 5.10.2019 se od 13:30 do 18.00 koná v Dubu nad Moravou setkání 

schol našeho děkanátu.  
 

Hospůdka na faře čerpá dovolenou - Hospůdka na faře Vám oznamuje, že bude mít z důvodu čerpání 

dovolené 2 – 17. září 2019 zavřeno. 
 

Dětské mše svaté - Zveme všechny rodiče na plánované dětské mše s kytarovými písničkami ve farním kostele 

ve Velké Bystřici. První se bude konat v pondělí 9.9.2019, viz. Článek „Nový školní …“. Další termíny budou 

již jen sobotní a to: 12.10., 23.11. a 14.12. Po krátké cca 30minuté mši bude následovávat program na faře 

(většinou budou pozváni hosté). Mše svaté již nebudou jen pro prvokomunikanty a jejich rodiče, ale také pro 

ostatní děti, jejich rodiče a další farníky.  

 

POZVÁNKY 

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

Farnost Velká Bystřice společně s Metropolitní kapitulou  

u svatého Václava v Olomouci Vás srdečně zvou na: 

MYSLIVECKOU SLAVNOST 
 

KDY:   v neděli 20.10.2019 

KDE:  ve farním kostele a na farním 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 sloužit Otec biskup Antonín Basler 

Od 11.30 bude ve farním dvoře připraveno pro všechny bohaté 

občerstvení 
***************************************************************************************** 

KALENDÁŘ 

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

 
Vychází  1.9.2019, uzávěrka dalšího čísla  25.9. 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 
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