
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky     Ročník 20 Číslo 11  Rok 2019 

 
 

ÚVODNÍK 

Jaký advent – takové Vánoce 

Pro ty z vás, kdo toužíte prožít letošní Vánoce možná trochu jinak nebo snad ještě lépe než ty předchozí, mám 

jeden podnět v podobě pozvánky. O času přípravy na nejkrásnější svátky roku se dá napsat zhruba toto Advent je 

doba velice krásná, ale příliš krátká. Krásu spatřuji v tom, že v nadcházející době nejkratších dní a nejdelších 

večerů znovu objevujeme kouzlo různých forem setkání. Nicméně nemohu se zbavit dojmu, že pro přemíru toho 

krásně lidského nezbývá čas na to Boží. Totiž zdá se mi, že obzvláště poslední dobou je advent příliš krátký pro 

patřičnou duchovní přípravu na Vánoce. 

Mám však nápad, jak si ten krásný, ale příliš krátký časový úsek vylepšit…Jak umět to krásně pozemsky 

člověčenské spojit s tím ještě jinak nádherným nadpozemským Boholidským, tím že začneme společně.  

Proto vás zvu na společné prožití jedinečných nevšedních momentů předělu, jež nám nabízí náš liturgický církevní 

kalendář. Nazvali jsme to s trochou nadsázky - CÍRKEVNÍ SILVESTR. Koná se v sobotu 30. listopadu 2019 

v prostorách naší Hospůdky na faře. Začínat budeme v 19:00 společnou večeří. Potom se bude pokračovat 

v duchu kurzu ALFA. Svoji úvodní přednášku bude mít dominikán otec Jan Rajlich. Kromě bezprostředně 

následující besedy, bude možnost si jen tak zazpívat spolu s našimi hosty - schólou z Těšetic. Rovněž se chceme 

pokusit uspořádat malou pouť proti proudu času skrze projekci fotek z doby nedávné i dřívější.  

CÍRKEVNÍ SILVESTR netrvá do půlnoci, ale pouze jen do okamžiku, kdy se zapálí první svíčka na adventním 

věnci. To může být někdy mezi 21:00 a 22:00 hod. Tedy na samotný závěr slavnostního posvátného večera za 

zpěvu adventních písní požehnáme zvláštní znamení nadcházejícího adventu – veliký věnec se 4 svíčkami. 

Z organizačních důvodů prosím o maličkost - napsat, zavolat nebo říci mi: „Přijdu.“ Popř. „Přijdu a vezmu 

s sebou… „Děkuji předem za jakoukoliv odezvu na moje pozvání.          Moc se na vás těším - váš otec Josef 

 

Štestí přeje připravenému…  

V duchu známého pořekadla snázeji pochopíme smysl hned po sobě následujících nedělních evangelních příběhů: 

1) podobenství o celníkovi a farizeovi v chrámě a 2) skutečné události, ve které se Ježíš setkává s překvapeným 

člověkem jménem Zacheus.  Tím cenným poznatkem při rozjímání těchto textů Lukášova evangelia může být pro 

nás fakt, že na setkání s Ježíšem je dobré dobře se připravit.  Např. vylézt na strom, oživit ctnost pokory popř. ještě 

něco jiného. Tím jiným může být minimálně to, že na konci nedělní mše svaté si z kostela odnesete letáček 

s názvem NEDĚLNÍ LITURGIE. Na základě reflexe nad pastoračním dotazníkem farnosti je naší snahou umožnit 

každému účastníkovi bohoslužeb popř. každé rodině odnést si domů letáček s komentovanými biblickými texty 

pro příští neděli. Moc si přeji, abychom na mši svatou, pokud je to možné, přicházeli včas, ale hlavně pečlivě 

připraveni na setkání s Ježíšem.  Zn. Láska je vynalézavá.          Otec Josef 

 

CO SE DĚJE – MISIJNÍ NEDĚLE 

20. 10. proběhla misijní neděle. Ve všech kostelích, na celém světě, se modlilo za šíření evangelia. Na řadě míst se 

věřící scházeli v předvečer misijní neděle ke společné modlitbě. I naše farnost Velká Bystřice se v pátek 18. 10. po 

mši svaté zapojila do společného mostu modliteb za misie. Setkání proběhlo ve společenské místnosti na faře. 

Společně jsme se modlili za práci Matěje Líznera - dobrovolníka, který od 1. října věnuje svůj čas, lásku a péči 

dětem v Zambii, kde doučuje místní děti, vede mimoškolní aktivity a asistuje při vyučování. 

 

 

 



Matěj v Zambii… 

Matějovi je 25 let a více než 10 let působí jako animátor u Salesiánů v Prostějově. V naší farnosti ho znají 

především účastníci dětských orelských táborů, kde byl mnoho let instruktorem a vedoucím. V rámci projektu 

Adopce nablízko se rozhodl jet na rok pomáhat dětem do Afriky. Zambie patří k nejméně rozvinutým státům 

světa. Řadí se mezi země s nejvyšší chronickou chudobou na světě a 

nejvyššími rozdíly mezi bohatým a chudým obyvatelstvem. Kromě toho 

se potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti, extrémně vysokou mírou 

podvýživy, špatnou infrastrukturou a nedostatkem kvalifikovaných 

pracovních sil.  

Ve středisku, ve kterém Matěj bydlí, je střední škola zaměřená na 

zemědělství a oratoř (salesiánská oratoř se zaměřuje na volnočasové 

aktivity pro děti a mládež; je to prostor, kam děti mohou docházet každé 

odpoledne bez organizovaného programu). Děti zde dochází od pondělí 

do soboty a Matěj se snaží pro ně vymýšlet program a zároveň tak dělá 

dětem dohled. Nejčastěji se hraje fotbal (bosky), dáma, basketbal. Pro 

mladší děti jsou na místě „hračky“ - kolečko na dřevěném klacíku, koloběžka bez koleček, míč vytvořený 

z igelitových sáčků zpevněný provázkem, utržená houpačka … Proto když Matěj vytahuje fotbalový míč, drobné 

sportovní vybavení a slackline (široký provaz natažený mezi dvěma kmeny stromů, děti se na něm snaží chodit), 

jsou děti nadšené a ihned tvoří nekonečnou frontu pro vyzkoušení. Matějovu snahu opravit rozbité hračky a hřiště 

bohužel překazí nedostatek potřebného materiálu. Oratoř navštěvuje přibližně 100 dětí ve věku od 3 let. 

Každý den ve škole začíná nástupem studentů a učitelů. Jeden ze studentů pronese modlitbu, zpívá se hymna nebo 

jiné písně, na závěr nástupu jeden z učitelů pronese motivační proslov. Zemědělskou školu navštěvuje 30 studentů, 

kteří jsou rozděleni do 4 tříd. Matěj zatím vyučuje informatiku. Studenti jsou v tomto směru naprosto nevzdělaní, 

navíc mají ve škole pouze 3 počítače a velmi často také nejde proud. V takový den si Matěj na vyučování bere 

alespoň svůj notebook a všichni studenti pracují na něm. Efektivita vyučovací hodiny v takovém případě je však 

velmi malá. 

V rámci zemědělského učení se zde chovají krávy, prasata, slepice a obdělává se pole s plodinami a s tím 

související práce - údržba hráze, která pomáhá nasměrovat vodu blíže k polím, kde je pumpa, opravy 

bambusových plotů pro zvířata apod.  

 

Postřehy 

Jídlo - Velmi primitivní: nshima (uvařená mouka), podušené palmové nebo zeleninové listy, fazole 

Děti - Velice přátelští a mají Matěje v úctě. Prohlížejí si ho a někteří odvážlivci si na něj i sáhnou. Chodí 

v roztrhaném oblečení, bosky a často na sobě mají odřeniny, šrámy a nepěkné jizvy z předchozích úrazů. Všichni 

milují hlasitou hudbu. 

Studenti a učitelé - Jsou od sebe k nerozeznání. Učitelé jsou absolventy školy, a tudíž jen o pár let starší než jejich 

studenti. Při ranním nástupu mají všichni kluci dlouhé kalhoty, učitelé košili a někdy i sako. Ranní teplota je i 

30°C. 

Okolní vesnice - Domky z hliněných cihel, které si vypálili, střecha ze slámy, vedle domečku slaměná ohrádka, 

kde se myjí. Všude je hlína nebo uschlá tráva. Kolem se potulují kozy a slepice. 

Více informací o projektu: https://www.adopcenablizko.cz/ 

Sledovaní Matěje:  https://www.facebook.com/MatejJedeDoZambie/ - fotky a Matějovy zápisky 

 

Jak můžete pomoci Matějovi a hlavně dětem, o které se stará? 

1) Modlitbou 

2) Finančním darem  

 

V kostele ve Velké Bystřici bude umístěna kasička pro příspěvek na nákup drobných sportovních, výtvarných a 

psacích potřeb pro volný čas dětí a také pro zajištění potřebného materiálu na opravu dětských průlezek a 

houpaček.  Předem všem moc děkujeme a také prosíme o modlitbu za Matějovu cestu. 

švagrová Věra a bratr Ondřej  

CO SE DĚLO 

Svatohubertská mše 20.10.2019 

Přestože svatý Hubert, patron myslivců, má podle kalendáře svátek až 3. listopadu, v našem farním kostele se 

konala svatohubertské mše už uplynulou neděli. Bylo tomu tak již potřetí, kdy jsme mohli být účastní této 

slavnostní události, ve které spojila sílu naše velkobystřická farnost pod vedením otce Josefa a Metropolitní 

kapitula u sv. Václava v Olomouci, která je vlastníkem 3,5 tisíce hektarů lesa v našem regionu a blízkém okolí. 

https://www.adopcenablizko.cz/
https://www.facebook.com/MatejJedeDoZambie/


Děkovná mše začala průvodem myslivců ve slavnostních uniformách, kteří na nosítkách nazdobených chvojím 

nesli jako obětní dar nádherného daňka. Mši celebroval otec 

František Hanáček. Ve svém kázání připomněl odkaz svatého 

Huberta, který je dnes pro všechny myslivce, věřící i nevěřící, 

symbolem myslivecké cti, pokory a poctivosti, patronem lovu a 

ochrany zvěře, tradic a mysliveckých obyčejů. Poukázal na stav lesa 

v dnešní době, kdy se radikálně mění les takovým způsobem, že 

hovoříme o kalamitě, kterou svým neuváženým chováním způsobil 

člověk a s jejímiž následky se bude potýkat několik následujících 

generací. 

Po mši se ocitla v obležení hospůdka na faře, která lákala nejen 

zvěřinovým menu, ale i speciálním pivem a punčem. Mohli jsme 

ochutnat výbornou kávu z rodinné pražírny z Lošova Cafe Gape a 

spoustu zákusků a koláčků upečených dobrovolně a s láskou 

místními ženami. Pro děti byly připraveny soutěže s mysliveckou 

tematikou, a to vše provázela známá dechovka Dolanka. Dojem z celé akce byl umocněn nádherným teplým 

počasím neobvyklým pro tyto říjnové dny.                           Elena Machalková 

 

PS: Víte, že česká myslivost byla v roce 2012 zapsána do seznamu nehmotného kulturního dědictví stejně jako 

masopustní masky nebo vlčnovská jízda králů? 

 

MIMO JINÉ 

Dopis prezidenta a ředitele Arcidiecézní Charity Olomouc ke sbírce na Charitu 

Bratři a sestry, 

dovolte, abychom Vás oslovili kreolsky, tak jak mluví lidé na Haity, v zemi, ve které Arcidiecézní Charita 

Olomouc také působí: „Men anpil chay pa lou“ (menanpil šaj pa lu), Česky to znamená. „Více rukou dělá 

břímě lehčím“. 

Každý člověk nemůže být pracovníkem nebo dobrovolníkem Charity, ale každý křesťan by měl mít na Charitě, 

milosrdném díle církve, svůj podíl. Každý podle svých možností.  

Také Vaše ruce, které přispějí příští neděli (17.11.2019, pozn. Redakce) ve sbírce na Charitu, pomohou udělat 

lehčím břímě nejenom lidem na Haity a Ukrajině, ale přispějí především k rozvoji a zkvalitnění charitního díla 

v naší zemi.  

Bez Vaší pomoci se neobejdeme. Pán Bůh zaplať všem štědrým a ochotným dárcům. Budeme na Vás pamatovat 

při mši sv. v kapli Božího milosrdenství na Arcidiecézní charitě Olomouc v každé úterý v 7.30.  

Mons. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc 

Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc 

Kurz ALFA pro všechny 

V zářijovém vydání našeho farního časopisu jsem vás informoval o tom, že v našich farnostech připravujeme 

spolu s dominikánem otcem Janem Rajlichem kurz ALFA. Při setkání pastorační rady ve Velké Bystřici ve středu 

6. 11. 2019 se s otcem Janem budeme domlouvat na podrobnostech naší nově plánované aktivity. Jak jste jistě 

postřehli, začátek kurzu ALFA bude situován na začátek adventu – viz pozvánka na CÍRKEVNÍ SILVESTR. Po 

jednání naší pastorační rady bude zveřejněn podrobný program kurzu ALFA v našem TÝDĚNÍČKU.  

Případní zájemci se už nyní mohou přihlásit osobně, telefonicky či emailem u otce Josefa (fara@velkabystrice.cz, 

731 405 500).  Tímto vás všechny prosím o intenzivní modlitbu za zdar tohoto našeho záměru…   

                  Otec Josef 

Modlitba za kurz ALFA 

Pane Ježíši, prosíme Tě za kurz Alfa, který se má v naší farnosti rozběhnout.  Prosíme tě především za ty, o 

kterých víš ty sám, kteří si kladou otázky, o kterých se budeme v jednotlivých setkáních sdílet.  Pozvi je prosím i 

ty sám, dej jim svého Svatého ducha a pomoz jim se těchto večerů zúčastnit.  Pomoz nám ostatním je pozvat a 

přijmout jako Tvoje hosty, podělit se s nimi o víru v Tebe. Dej tomu všemu svůj užitek pro věčný život s Tebou. 

 

POZVÁNKY 

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

SVATOMARTINSKÉ MENU - Přišel čas podzimních dnů a dlouhých večerů. Krásné období, které zpříjemní 

posezení u praskajícího krbu a dobrého pohoštění. Hospůdka na Faře připravuje v období od 8. 11. - 10. 11. 

2019 Svatomartinské menu. Těšíme se na Vaši návštěvu, kolektiv Hospůdky na Faře.  Rezervace na mobilním 

čísle: 733 730 632 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93115&idc=6217702&ids=9942&idp=90103&url=http%3A%2F%2Fwww.pamatkyziji.cz
mailto:fara@velkabystrice.cz


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

Skupina rodičů a jejich dětí spolu s otcem Josefem vás zvou na: 

II.  Mši svatou s dětmi ve školním roce 2019/2020 
KDY A KDE:  sobotu 23. 11. 2019 v 16:30 ve farním kostele Stětí svatého Jana Křtitele ve Velké Bystřici.  

Hned po mši svaté bude následovat doprovodný program, kde se budeme snažit ve dvou skupinách prohloubit 

téma této mše svaté s dětmi. Budeme mluvit o ctnosti pokory (viz umývání nohou učedníkům Jan 13, 3 – 10) 
 

Slovo pokora se zdá divné a archaické. Má ještě dnes nějaký praktický význam? 
Zemitost je klíč k životu - Latinské slovo humilitas souvisí se slovem humus, tzn. 

"země". Je-li člověk zemitý, stojí-li pevnýma nohama na zemi, pak je "humilis" – 

pokorný. Znamená to, že zná své přednosti i omezení, své klady i zápory, umí pravdivě 

reflektovat svůj život, své jednání a své hranice… Pokorný člověk ví, že dokáže jak 

skvělé a dobré věci, tak i věci zlé. Pokorný člověk ví, že je omezen svými náladami, 

pocity, zraněními, svými pudy a potřebami. Jen takový člověk může být prospěšný 

sobě a svému okolí. Naopak člověk, který se neodvažuje pohlédnout na sebe pravdivě, 

je slepý a v důsledku toho musí být arogantní a hrubý a násilnický. Pyšný. 
 

Přesná poloha na mapě – nutná pro cestu dál - Pokorní lidé nejsou ti, kteří ze sebe dělají trpaslíky, kteří 

nepřevezmou žádný úkol, protože si nevěří. Nejsou to ti, kteří pokrytecky říkají: Já, nejmenší z nejmenších. Jsou 

to naopak ti, kteří se přiznávají ke svému pravdivému obrazu, a vystupují tudíž skromně. Vědí, že i v nich jsou 

všechny propasti světa, a proto se nad nikoho nepovyšují a nikoho neodsuzují. A protože se sami sklonili k hlíně 

své pravdy, mohou se stát posly pokory, kteří dovedou napřimovat lidi ohnuté a ztroskotané. 

Pokoru lze přirovnat k tomu, když si na cestě autem, či v přírodě (nebo na moři) potřebujeme jednoznačně určit 

svou polohu na mapě. Ať už jsme se svou momentální polohou spokojení, nebo ne, jen díky přesně určené poloze 

se můžeme dostat dále ve směru, kam chceme… Pokud si nalháváme, že jsme jinde, než opravdu jsme, nemůže to 

vést správným směrem.  
 

Odvaha k pravdě - Pokora jako odvaha k pravdě byla vždy pro křesťany výzvou. Pokud někoho jeho duchovní 

cesta učinila člověkem povýšeným, který se vyvyšuje nad druhé, koho ovládají pudy a nálady, ten se s pravdou o 

sobě ještě nesetkal a jeho působení mělo vždy negativní dopad na něho samotného, na jeho okolí a v posledku i na 

dějinný vývoj.  

Humor - Humilitas má cosi společného i s humorem. Pokorný člověk mívá smysl pro humor. Dovede se smát sám 

sobě, má k sobě odstup. Umí se na sebe podívat s nadhledem, protože si dovolil být takový, jaký je: člověkem 

země i nebe; plným chyb a slabostí a zároveň lásky hodným, drahým. 
 

Přeji ti, abys ve světle pokory nacházel odvahu 

přijmout sám sebe se svou pozemskostí a se svým člověčenstvím. 

Pak z tebe bude moci naděje a důvěra přecházet na všechny, s nimiž se setkáš. 

Skrze pokoru kolem tebe bude moci vzniknout prostor, 

v němž najdou lidé odvahu k sestupu do vlastní skutečnosti, 

a tím i k výstupu k pravému životu.        https://www.vira.cz/texty/clanky/divne-slovo-pokora 

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

Orel Velká Bystřice vás zve na: 
 

16. VÝSTAVU OBRAZŮ a FOTOGRAFIÍ 
 

 

KDE:   v orlovně ve Velké Bystřici 

KDY:   17.-24.11.2019 

OTEVŘENO: denně 15:00 – 18:00, SO 23.11. a NE 24.11. od 9:00 do 17:00 

VYSTAVUJÍ: P.Juráň, I.Foretová, M.Vojáček, P.Vojáček, A.Vojáček, Z.Kubáč,  

P.Dragounová, D.Elsnerová, L.Peřinová, J.Baránek, T.Vážan,  

M.Chudobová, M.Coufal, J.Laštůvka, J.Juráň, J.Ullmann  

ZAHÁJENÍ: Při zahájení výstavy 17.11.2018 v 16.00 hod. vystoupí krátkým koncertem 

Chrámový sbor Velká Bystřice se vzpomínkou na P.J.Olejníka – řídí I.Juráňová  
 

Srdečně zveme na toto „setkání umění“! 
 

Vychází 3.11.2019, uzávěrka dalšího čísla 21.11. 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 

https://www.vira.cz/texty/clanky/divne-slovo-pokora
mailto:denicekvb@seznam.cz
http://www.farnost-vbystrice.cz/
mailto:farnostvbystrice@centrum.cz

