
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky    Ročník 21 Číslo 3  Rok 2020 

 
 

ÚVODNÍK  

Vážení a milí čtenáři a čtenářky našeho Děníčku, 

zdravím vás na samém začátku přípravy na Velikonoce. V následujících řádcích bych rád pro vás všechny 

přetlumočil své poselství pro tuto svatopostní dobu. (Text v jeho syrové podobě byl obsahem kázání na Popeleční středu 

26. 2. 2020). 

Podnětem k mému zamyšlení byla jedna z nejvýraznějších formulací ze vstupní liturgické modlitby do 

bohoslužby na popeleční středu.  Ta věta modlitby zní: „Pane, ať je nám tento půst zdrojem síly …“ 

 

Jak se s touto prosbou můžeme ztotožnit? Dovolte mi, abych se znovu pokusil podělit o 3 symbolické plody 

svého rozjímání. 

 

Prvním plodem je síla motivace. 

Napodobujeme ve své svatopostní snaze 

to, co dělal Kristus. Dal se vést na poušť 

a utkal se tam se zlým duchem, 40 dní 

nejedl, dokonce ani nepil.  

Můžeme to brát jako výzvu nebo jako 

hec…Ježíš jako pravý člověk nám dal 

příklad. Jakoby nám říkal - máš na to!!! 

Máte na to, abyste dokázali to, co jsem 

zvládl já! Ježíš jako pravý Bůh nám 

dává všechny potřebné dary Ducha 

svatého. Mezi nimi i dar důvtipu, který 

nám pomůže vyzrát na nejvychytralejšího 

šmejda – kterým je samotný ďábel. Vše 

výše uvedené můžeme brát i jako cvičení 

vůle nebo zvláštní druh diety, které nám 

pomohou posunout hranice našich 

možností. 

 

Druhým plodem postu je síla Božího 

slova. 

Samo Boží slovo je zdrojem moudrosti – 

postavit na něm svůj život znamená 

postavit „dům svého života“ na skále (Lk 

6:48). Ježíš sám vynalézavě používá toto 

Slovo jako zbraň v boji s protivníkem (Mt 

4,1-11). 

Pro nás nejvíce inspirativní z celé Bible může být úchvatný popis exodu – cesty ke svobodě. Z tohoto 

biblického hledání cesty z egyptského otroctví můžeme čerpat životodárné impulzy pro sebereflexi našeho 

usilovaní o skutečnou svobodu. Můžeme se takto učit ze zkušeností, které velice čtivě a živě popisuje 

biblický autor II. knihy Mojžíšovy. Nabízí se nám to i kvůli tomu, že poslední dobou si stále různými 



způsoby připomínáme, že totalitní otroctví pro nás skončilo před třemi desítkami let. Toto „připomínání si“ 

se mi zdá jakoby neseno nadčasovým povzdechem žalmisty: „ Pane, nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme 

k moudrosti srdce.“ (Žl 90,12) 

 

Moudrost srdce může znamenat v našem životě důležitou zkušenost spojenou s hlubokým bolestným 

otiskem v našem nitru. Právě Popeleční středou opět zahájená postní doba je příhodnou dobou pro zamyšlení 

nad kvalitou této moudrosti srdce. Samotná ctnost se nejlépe projeví v nějaké zkoušce, kterou nám připraví 

pan profesor život. Těmto zkouškám někdy říkáme znamení doby. Jedno z nejvýraznějších znamení 

současnosti je přílišný výskyt různých extrémů, tzn. různých krajností. Například moje zkušenost je buď 

potkáte lidi trvale naštvané anebo naopak nastavené na lhostejný přístup (tito často říkají o sobě, že jsou v pohodě).  

Nevím jak vy, ale já se nemohu zbavit pocitu, že čím dál víc chybí obyčejná lidská normálnost.  

 

Nemusíme však zůstat proti tomuto výše zmíněnému bezbranní, protože Boží slovo nás vyzývá k osvojení 

ctnosti Moudrých v srdci. Dobře toto úsilí o novou lidskou kvalitu vystihuje starobylý text knihy proroka 

Joela, když v čase posvátného půstu ústy Božího muže vyzývá všechny k roztrhnutí srdce (Joel 2,13). (tento 

text zazněl v rámci liturgie právě na popeleční středu) 
 

Dále samotný Ježíš ozřejmuje expresivní prorocký obraz „roztrženého srdce“ jiným prorockým textem… 

Duch Hospodinův je nade mnou... Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, 

poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem (viz Iz 61, 1; Lk 4, 16 – 21). 

 

Moudrý v srdci je ten, kdo svůj život ušetřil zla krajností, aby pak dokázal na základě vlastní zkušenosti 

pomáhat všem, kdo padnou do pasti nebezpečné jednostrannosti. V biblickém semináři na toto téma mluvil 

otec Ladislav Herián SDB. (Mimochodem - byl pro mě inspirací k tomuto rozjímání). Svůj výklad opřel o 

exegezi druhého Ježíšova blahoslavenství - blahoslavení plačící…. (viz Mt 5,4). Skutečná moudrost srdce 

vede přes zážitek bolesti – „rozervaného srdce“ - k otevřenosti pro všechny bez rozdílu. Tuto otevřenost 

můžeme chápat jako synonymum slova moudrost, ale i biblického termínu obrácení. (Pro větší názornost si 

pokusme představit různé podoby opaku této otevřenosti – lidská zabedněnost, nedůvěra vůči Božím ujištěním, neschopnost plnit 

Boží vůli z důvodu přihlouplého, ďáblem živeného strachu apod.) 
 

Dovolte mi tento bod rozjímání ozřejmit jedním příběhem: 

Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: 

„Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, 

smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost. Ten druhý je dobrý. Je to láska, 

radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“ Vnuk 

o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“ Starý indián odpověděl: „Ten, kterého 

pravidelně dennodenně krmíš...“  

 

Třetím plodem postu je síla Kristových ran. 

V postní době se snažíme soustředit na Krista. Je to implikace vycházející z úvodních obřadů katechumenátu 

- Prosba - chci poznat Krista - může být důvodem, proč se v době postní příliš nemotáme okolo sebe nebo 

přespříliš se neporovnáme s ostatními lidmi. Zaměřme se ve svém úsilí na uzdravující schopnost Boží lásky. 

Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna…aby skrze Něj svět byl spasen. (Jan 3, 16-17) 

Krásným příkladem pro tento zdroj síly může být biskupské heslo svatého Jana Nepomuka Neumanna: 

„Utrpení Kristovo posiluj mne!“ Tento text může být i naší střelnou modlitbou pro celý čas posvátného 

půstu. 

 

Přeji vám i sobě, aby nás duchovně dopovala síla vycházející z Kristových ran, i z jeho „rozervaného“ Srdce. 

Váš otec Josef 

CO SE DĚJE 

Postní almužna 2020 

Ve středu 26. února na Popeleční středu začalo postní období. I letos máme možnost se v této době připravit 

na Velikonoce aktivitou „Postní almužna“. To, co ušetříme postem, můžeme ve finančním vyjádření vhodit 

do „postničky“ a po skončení postní doby předat k využití pro potřebné. Nominace potřebných zasílají sami 

kněží a farníci. Postní krabičky, v podobě tradičních skládanek, si můžete vyzvednout během bohoslužeb v 

začátku postního období. Vybírat zpět se budou opět v kostelích a kaplích našich farností na 2. neděli 

velikonoční. 

https://www.bible.com/cs/bible/15/JOL.2.B21


PODĚKOVÁNÍ 

Vážená redakce Děníčku, 

velice rádi bychom touto cestou vyjádřili své srdečné poděkování celé farnosti, Otci Josefovi, Charitě 

Olomouc, místní Jednotě Orla a všem, kteří nám svými příspěvky do sbírek "Postní almužna", "Tříkrálová 

sbírka" a za dobrovolné vstupné na Výstavu obrazů, pomohli dokončit bezbariérové úpravy domku na 

Kollárově ulici, kde pečujeme o naše těžce postižené dospělé děti, Petru a Filipa. Rekonstrukce začala 

I.etapou už v létě 2015 a stejně jako nyní ji provedla firma Zendulka s.r.o., které patří velký dík za dobře 

odvedenou práci. 

Petr Juráň a Jana Tichá 

 

Děkujeme chrámovému sboru a panu varhaníkovi za krásný hudební doprovod při mši svaté spojené 

s křestním obřadem našeho syna 12. ledna 2020 a přejeme hodně radosti a energie do další tvůrčí práce.  

     Líznerovi 

 

CO SE DĚLO 

V sobotu 8. února jsme společně s otcem Josefem oslavili jeho šedesátiny. Kdo se zúčastnil, viděl na vlastní 

oči, ostatní už jistě slyšeli, a všichni už teď víme, že se událost stane legendou. Tušit jsme to začali, když 

jsme zjistili, že auto nelze několik set metrů od kostela zaparkovat a přijíždějí stále další, takže v okolí 

kostela nastala kolem 9:45 dopravní zácpa. Velké tísnění lidu pokračovalo v samotném kostele a dokonce i 

na kůru, který jindy téměř zeje prázdnotou. Naštěstí tam však bylo tolik zpěváků různých uskupení, že 

dokázali pokrýt svým zpěvem přijímání několika set účastníků bohoslužby. Přesun do KD Nadační pak 

připomínal protivládní demonstraci ve větším městě - četností davu i jeho spořádaností ☺. A snad ani v    

Ein Kessel Buntes nebývalo tolik uměleckých čísel, kolik se jich vystřídalo onu sobotu v "kulturáku". 

Celodenní hostina byla doplněna hudbou všech žánrů, programem pro děti i tancem. Když první skupina 

gratulantů "ulapila" otce Josefa na vstupním schodišti, musel na tom místě o. Josef strávit několik hodin, než 

se zcela vyčerpán gratulacemi a požehnán stovkami křížků na čelo opět dostal ke své židli. Kratičkou 

příležitost spočinout dostal, když jej chrámový sbor usadil na židličku a přímo na schodišti (bylo to skvělé 

stupňovité pódium ☺) zapěl na nápěv Tovačovského zámku následující píseň v úpravě P. J. Olejníka, s 

textem Drahy Kouřilové a kolektivním překladem do Josefovy rodné hanáčtiny: 

 

Bestřecké, bestřecké, bestřecké kostelik 

Ten pozná na Hané gdejaké katolik 

 

Joséfek, Joséfek bez velkéch vetáček 

to je náš milené Velebné panáček 

 

Boható farnost má, picérko na dvoře 

ovce, morke, hose, ozeny v komoře 

 

Ve složbje ochotné, bližnimo dá všecko 

Mšo svató odslóži a pokřti vám děcko 

 

Na farnikách zkóši moderni metode 

odělá anketo, zve nás do hospode 

 

V tym našim kostele na něho čočime 

pekelně sóstředit všeci se mosime 

 

Nedělni kázáni tahne se, tahne se 

děcka jož vřiskajó, Svaté Jan nehne se 

 

A abe nebelo teho zas tak málo 

povím vám ledičke, co se mě dnes zdálo 

 

Tak eště na chvilo sednite si přece 

mám pro vás ohláške a eščě 2 věce 

 

Joséfko, Joséfko, meslime na tebe 

a všeci společně čářime do nebe 

 

Zvesela spiváme tohleto pjesničko 

co se tam nevešlo nandete v Děničko 

 

 

Je neuvěřitelné, kolik tento skromný, pokorný a nenápadný člověk dokáže ve své dobrotě a laskavosti kolem 

sebe shromáždit lidí, kteří ho mají rádi a kterým na něm záleží tak, že obětují celou sobotu, vypraví se i z 

velké dálky, aby mohli poblahopřát a strávit celé odpoledne v blízkosti oslavence. A kolik lidí je ochotno 

přichystat všechno kolem! Děkujeme! A Tobě, otče Josefe, děkujeme - za to, že jsi právě takový, jaký jsi, a 

že nás máš tak rád! 

IJ 

 

 



POZVÁNKY 

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Velká Bystřice 
 

Vás zve na cestopisný pořad: 

PATAGONIE A OHŇOVÁ ZEMĚ 
až (skoro) na konec světa 

Z argentinského Bariloche se vydáme do chilského národního parku Torres del Paine. Navštívíme Puerto 

Natales a ostrov Isla Magdalena v Magalhaesově průlivu s kolonií 110 tisíc tučňáků. Přes města Punta 

Arenas a Porvenir si to namíříme až do argentinské Ushuaii, „města na konci světa“. Vylezeme na nejvyšší 

kopec v národním parku Tierra del Fuego a díky příznivému počasí uvidíme Beaglův průliv. Na zpáteční 

cestě navštívíme sopečnou oblast Pali Aik, ledovec Perito Moreno, skalní věže Cerro Torres a Fitz Roy, a 

také národní parky Perito Moreno a Alerces. 

O svém putování bude povídat náš vzácný host:   

Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc. 
vedoucí Katedry rozvojových a environmentálních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci 

 

KDY:   Ve středu 11. 3. 2020 od 18:00 

KDE:  Ve společenské místnosti velkobystřické fary (vstup hlavním vchodem od kostela) 

 

VSTUP ZDARMA 

 

 

 

 

 

 

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Velká Bystřice Vás zve na: 
 

MALOU POSTNÍ DUCHOVÍ OBNOVU 
s P. Josefem Novotným 

 

Přídomek malá znamená, že jejím prostřednictvím se nabízí na malé 

ploše a v krátkém časovém intervalu množství duchovního užitku. 

Našim průvodcem na duchovní cestě bude náš vzácný host:           

P. Josef Novotný, administrátor ve farnosti Brno - sv. Augustin 

 

KDY:    V pátek  27. 3.  a v sobotu  28. 3. 2020 

KDE: Ve farním kostele Stětí svatého Jana Křtitele a ve 

společenské místnosti velkobystřické fary  

Křížkovského 38 Velká Bystřice 

PROGRAM:  Duchovní obnova začíná páteční  podvečerní  mší 

svatou ve velkobystřickém farním kostele a končí  společným sobotním  

obědem  ve společenské místnosti na faře ve Velké Bystřici 

Začátek v pátek 27. 3. 18:15 ve farním kostele Stětí svatého Jana Křtitele 

Vstup zdarma 
Vychází  1.3.2020, uzávěrka dalšího čísla  25.3. 2020. 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:  

Miloslav Krätschmer , P. Josef Opluštil; Jazyková korektura: Vojtěch Lakomý. Vydává Římskokatolická Farnost Velká Bystřice pro vnitřní potřebu farnosti. Cena: 
dle zvážení 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Palackého_v_Olomouci
mailto:denicekvb@seznam.cz
http://www.farnost-vbystrice.cz/
mailto:farnostvbystrice@centrum.cz

