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ÚVODNÍK 

Moji drazí, přináším alespoň prostřednictvím tohoto článku 

Vám všem poutnický pozdrav z naší již tradiční (v pořadí 

8.) chlapské svatojakubské pouti. Nyní se zabořen 

v pohodlném křesle své kanceláře snažím svým svérázným 

prstokladem vyťukat do klávesnice počítače to, co jsem 

předtím „napsal“ svýma bolavýma nohama na cestách a 

necestách mezi Poličkou a Kutnou Horou.  

 

Jinak tuto pouť lze považovat z hlediska počátečního 

záměru za osmý pokus dojít až ke hrobu svatého apoštola 

Jakuba Staršího. Leč nezasvěcenému pozorovateli naše 

počínání v něčem může připomínat groteskní putimskou 

anabázi „dobrého vojáka Josefa Švejka“. Nám to však už 

dnes nevadí a přijali jsme pokorně fakt, že nejproslulejší 

poutní místo Evropy, Santiago de Compostela, se nám spíše vzdaluje. Důvodů k tomu bylo a je čím dál více. 

Tím nejsilnějším motivem pro změnu cestovního plánu se mi zdá skutečnost vyjádřená otázkou: Proč chodit 

po dobře prošlapaných poutních stezkách daleké ciziny, když u nás v naší krásné vlasti se nachází nebývalé 

množství nádherných míst? Bohužel ty tajuplné a okouzlující končiny naší drahé domoviny jsou roztroušeny 

jako izolované body v prostoru. Jakoby to byly těžko dostupné osamělé ostrůvky v rozbouřeném moři. 

Budovatelům „lepších zítřků“ a dalším jim podobným se podařilo zpřetrhat předivo cest a pěšin spojujících 

posvátná místa. Kdysi tyto tenké vlásečnice prošlapaly nohy nespočetných generací našich předků. Nyní 

postupně dozrál v naších poutnických motivech plán pokusit se načrtnout nové spojnice pro svatojakubské 

kostely v České republice. 

 

Milí čtenáři a čtenářky, téměř na konci svého poselství mi nezbývá, než jménem svým a jménem svých 

souputníků Vás už nyní pozvat – pojďte příští rok s námi. Zn. Začátkem září 2021 vyrážíme z Kutné Hory.  

Váš otec Josef 

 

P.S.: Obrat „napsat nohama“ jsem použil jako opis poodkrývající kouzlo kontemplativní modlitby srdce. 

Obvyklé je při modlitbě nejdříve sepnout ruce v pozici prosebníka a poté ústy vyslat svůj signál směrem 

k Bohu. Na pěší pouti toto silné gesto nahrazují především naše dolní končetiny. Každý pohyb nohou vpřed 

nadlehčuje rytmický interval výdech – nádech. Nakonec lze při troše vynalézavosti tento úžasný dar Boží 

zúročit slovy Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným atd. 

 

 

CO SE DĚLO 

Rekonstrukce kapličky v Bystrovanech 

Kaple Sv. Bartoloměje v Bystrovanech má nové schodiště a prostorný nový kůr! V neděli 23. 8. 2020 jsme 

oslavili hody, soubor Krušpánek nám k tomu vyhrával a koláčky chutnaly skvěle! 



Před rekonstrukcí - fotografie po poslední mši svaté ze dne 24.5.2020+fotografie z rekonstrukce 

Po rekonstrukci – fotografie ze dne 23.8.2020 

 

Farní den Velká Bystřice 30. 8. 2020 

Předposlední prázdninový den to na farní zahradě pět zavonělo domácími výbornými buchtami, chutnými 

párečky a zavládla příjemná přátelská atmosféra při posezení s farníky z blízka i z dáli. Rodina Juráňova a 

Líňova posezení doprovázela profesionální hudební produkcí.  

Také děti – a že jich tu byla spousta – si přišly na své. Nezapomněly si přijít na začátku pro požehnání do 

nového školního roku, a jak řekl Otec Hanáček – k požehnání se musí přidat i snaha něco se naučit a nejen 

čekat, že něco samo „naskáče do hlavy“. Na zahradě děti čekaly soutěžní úkoly, tentokrát na téma Milosrdný 

samaritán, jelikož působení Charity ve Velké Bystřici slaví své desetileté výročí. Co je to milosrdenství a jaký 

je Milosrdný samaritán v dnešní době, nám přiblížila úvodní scénka, kterou tradičně nachystalo VAD - čti 

Velmi amatérské divadlo - Lidušky Pospíšilíkové. Někdy není jednoduché rozpoznat potřebného v záplavě 

různých individuí, kteří se pohybují po ulicích, je důležité si všímat bližních kolem sebe a snažit se jim 

pomoci. Ti hrdinové, kteří to mají v popisu práce, to jsou pracovníci Charity. 

Děti si za splnění úkolů odnesly sladkou odměnu a na závěr je pobavilo herecko-loutkové divadlo o smutném 

ježkovi v podání Tomáše Velzela. Díky Pánu Bohu, který seslal i dobré počasí, se akce vydařila a budeme se 

těšit zase na setkání příští rok.               Marie Adamcová 



Příměstský tábor na faře ve Velké Bystřici 17. – 21. 8. 2020 

Letos, stejně jako loni, jsme se zúčastnily příměstského tábora ve stylu „Univerzita Karla IV“. První den jsme 

se seznamovaly se všemi dětmi, bylo nás 30. Nejdříve jsme všichni udělali přijímačky, pak jsme se rozdělili 

do skupin a rozdali si „Královské pasy“. Skupiny se jmenovaly: Banány, Mrkvičky, Hrušky a okurky. 

Vedoucí nám dali pásky s motivem skupin. Tábor byl zaměřen hlavně na gastronomii a zeměpis. Postupně 

jsme se seznámili s mapou celého světa. Jednotlivé dny jsme se pak zaměřili na vybrané státy, o kterých jsme 

se dozvěděli spoustu zajímavostí.  Po pondělním obědě jsme se tak dozvěděli něco o Španělsku a vyrobili 

jsme si formule z petlahví, se kterými jsme následně závodili.  V úterý jsme se pak ocitli v Izraeli a to přímo 

v Kristově době. Řekli jsme si, jak se tehdy žilo, co se jedlo, ze zajímavosti jsme se bavili o velbloudovi a 

jeho hrbech a nakonec jsme si z tvrdého papíru vyrobili Izraelské domečky. Nastávající den jsme se ocitli 

v Mexiku.  Dozvěděli jsme se o něm nejen spoustu zajímavostí, ale také jsme si moc užili v orlovně se dvěma 

klauny, kteří si pro nás nachystali skvělý program v mexickém duchu. Co by to byl za výlet do Mexika, 

kdybychom si z něj neodvezli sombrero, tj. velký mexický klobouk. Ten jsme vyráběli z květináče a tvrdého 

papíru. Poslední stát, který jsme navštívili, byl Nový Zéland. Po opět zajímavém vyprávění např. o různých 

typických jídlech v zemi, jsme měli možnost vidět ukázku bojové umění zvaného HAKA. Z Nového Zélandu 

jsme si jako suvenýr vyrobili náhrdelník. Každý den začal krásnou mší svatou, kterou nás postupně provázela 

různá zvířátka. Během tábora jsme se také naučili tanec na písničku Dance Monkey. V průběhu tábora jsme se 

naučili spoustu nových písniček (např. Slunce Kristovy lásky, Všichni jsme jedno tělo, Pojď ke mně blíž 

apod.), včetně táborové hymny Buchet je spousta ze známé pohádky Kouzla králů. V pátek odpoledne 

následně proběhlo vyhodnocování, všichni dostali hezké ceny. Rodičům jsme následně ukázali naučený tanec, 

zazpívali jsme pár písníček a poté jsme dostali diplomy. Nakonec jsme si společně s rodiči upekly na faře 

špekáčky. Tábor se nám moc líbil, těšíme se na příští rok.  

Emička a Anežka Krätschmerovy 

Fotogalerie z příměstského tábora ve Velké Bystřici 

 



MIMO JINÉ 

Dárci kostní dřeně 

Celkem 52 zemí na celém světě slaví každoročně 3. sobotu v září Světový den dárců kostní dřeně. Letos 

připadl na 19.9. Tento den oslavujeme a děkujeme všem dárcům, kteří darovali svou kostní dřeň, a tím 

nezištně pomohli zachránit lidské životy, ale dík patří i těm zapsaným v registru, kteří jsou teprve připraveni 

pomoci. 

 

V České republice každoročně onemocní leukémii a nemocemi krve cca 1 300 dětí a dospělých. Pro mnohé z 

nich je jedinou cestou k záchraně  života a uzdravení transplantace kostní dřeně. Pro 1/4 z nich se nenajde 

vhodný dárce nikdy. A proč? Registr má stále nedostatek zaregistrovaných dárců. Důvodem je  nedostatečná 

informovanost, omezená  věková hranice pro vstup a to věk 18- 40 let a dobrý zdravotní stav bez trvalé 

medikace. Snad největší  překážkou je přetrvávající strach z darování kostní dřeně. V současnosti se odběr dá 

provést i novější bezbolestnou metodou a to separací kmenových buněk přímo z žilní krve. Získávání 

potřebných buněk z krve dárce se podobá odběru krve na transfuzních stanicích, jen trvá déle. Často také 

panuje mylná představa, že registrace znamená ihned dárcovství. Jen 1% zapsaných v registru se stane 

dárcem, protože shoda HLA znaků dárce a příjemce je vzácná, je to jak najít jehlu v kupce sena. Právě proto 

je potřeba, aby v registru bylo co nejvíce lidí, aby se pro každého nemocného našel vhodný dárce. Zatím se 

tak neděje, přestože registr je celosvětový, mnoho z nich čeká na záchranu marně. U nás existují  2 registry: v 

Plzni pro dárce 18-35 let a v Praze v IKEMu pro dárce 18-40 let. 

Pokud patříte k těm, kteří chtějí pomoci a jsou schopni a ochotni zapsat se do registru a tak darovat šanci na 

život, máte možnost kdykoliv v Olomouci:  Odběr vzorků krve nebo slin je prováděn ve FN Olomouc, v 

Ústavu imunologie, který sídlí na Teoretických ústavech ve staré budově ve 3. patře. Přesnější informace lze 

získat na tel. 585 632 375, mob.: 602 516 871 e-mail: OL-DC@fnol.cz. 

 

Dárci nad 35 let mají ještě možnost se zaregistrovat do dovršení 41 let v IKEMu, a to tak, že mohou požádat o 

zaslání sady na odběr DNA ze slin a po vlastním výtěru pošlou sadu zpět.  

Informace: tel. 236 055 582 nebo 261 362 354, e-mail: darci@ikem.cz. 

 

Nábor dárců probíhá někdy i při různých kulturních akcích po celé České republice. Kdo chce vědět o 

dárcovství víc, informace najde na:  https://registr.kostnidren.cz/o-registru/videa/ 

 

Děkuji za přečtení, šíření a za nemocné děkuji za případnou registraci do Českého registru dárců kostní dřeně.  

K napsání článku mě přiměla nemoc v rodině.                   Jana K. 

 

 

POZVÁNKY 

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

Farnost Velká Bystřice společně s Metropolitní 

kapitulou  

u svatého Václava v Olomouci Vás srdečně zvou na: 

MYSLIVECKOU 

SLAVNOST 
 

KDY:   v neděli 11. 10. 2020 

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. 

Od 11.30 bude ve farním dvoře připraveno pro všechny bohaté občerstvení 
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