
Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky  Ročník 16 Číslo 10 Rok 2015

ÚVODNÍK
Čte Pán Bůh seznamy? Už je to mnoho let,  když mi kdosi říkal,  že jako modlitební kniha se dá používat i
telefonní seznam.
Mohu číst jméno za jménem a při každém se nechat vést Božím Duchem, který toho člověka velmi dobře zná a
přesně ví, co potřebuje, jaká modlitba mu přinese nejvíce požehnání… Přišlo mi to na mysl dnes, když jsem si
četl text z Knihy Numeri. Eldad a Medad prorokovali, protože byli v seznamu. Nebyli fyzicky tam, kde měli být,
ale  Bůh  o  nich  věděl.  Mojžíš připravil  seznam  sedmdesáti  chlapů,  se
kterými  se  chtěl  dělit  o odpovědnost  za  lid.  A  Bůh  seznam
respektoval.
Kdo byli chlapi, jejichž Mojžíš vybral?  Jsem přesvědčen,  že to  byli  muži,
které  velmi  dobře  znal,  věděl, že  se  na  ně  dá  spolehnout,  že  mu  budou
oporou. Jednoduše, měl s nimi více  než  dobrý  vztah.  Určitě  to  byli
kamarádi,  někteří  asi  i  přátelé. A byli  ochotni  tahat  s  Mojžíšem za  jeden
provaz.
Chtěl bych mít takový seznam. A vlastně co mi brání napsat si ho? Metod, Tonda, Patrik, Václav, Ruda, Tomáš,
Jan, další Tonda, Jarda… Chlapi, které znám a na každého se mohu v něčem spolehnout. Jdu se za ně pomodlit,
aby prorokovali…
Mám i jiný seznam - seznam sousedů. Se všemi bych chtěl být v nebi. I za ně se modlím, někdy velmi konkrétně,
jindy jen "za sousedy" ve víře, že Bůh je zná a dá jim vše na cestě do nebe.
A chci si udělat ještě jeden seznam. V Roku milosrdenství, který se začne 8. prosince, chci pozvat alespoň 50 lidí
(každý týden jednoho) k návratu do Církve. Napíšu si na něj lidi ve svém okolí, kteří jsou pokřtěni, ale svou
křestní víru nežijí, svým způsobem života jsou daleko od Boha. A i tento seznam v modlitbě předložím Bohu.
Nemám ponětí, co to s nimi udělá, ale když byli na Mojžíšově seznamu lidé, kteří nepřišli do stánku, přesto je
Bůh naplnil svým Duchem, proč by nemohl podobně změnit a naplnit i lidí na mém seznamu?!
Abys mě dobře chápal, mým cílem není přivést tyto lidi do kostela. Ne, chci a modlím se za to, aby přišli k Bohu.
Aby se s ním osobně setkali. Aby mu odevzdali svůj život. A pokud zažijí setkání s živým Bohem, pak přijdou i
do kostela, i půjdou ke zpovědi, i budou s radostí slavit neděli včetně účasti na mši…
Už nyní se na psaní toho seznamu těším. Bude to čas poslechu Boha. Každé jméno, které si na něj napíšu, bude
před  Bohem vzácné,  jím vyvolené.  Jednou se  mě  totiž  kdosi  zeptal,  jestli  vím,  proč  jsou  v  Písmu  svatém
rodokmeny, seznamy lidí, jména, o nichž nic nevíme. A řekl mi, že každý ten člověk musel být pro Boha velmi
vzácný a důležitý, když chtěl mít jeho jméno uchováno v Bibli, Božím slově.
Tak věřím, že i mé jméno je pro Boha vzácné. Že miluji Boha i proto, že někdo, komu na mně záleží, mě někdy
měl a možná stále má ve svém seznamu. A že určitě jsem v seznamu, který má můj milující a milovaný Bůh.

aktivizačník na 26. neděli v mezidobí

Nová  řada  úspěšné  reality  show  Výměna
manželek,  ve  které  si  dva  faráři  vymění
domácnost na dobu 36 dní, které stráví pod
dohledem nové chotě, nových dětí a hlavně
Božího Ducha!

V dalším dílu s datem 4.10. 2015 uvidíte,  jak si poradí rázná
farnost Velká Bystřice a Hlubočky s energickým farářem otcem
Milanem z Losin. A naopak jak zvládne zhýčkaný velkobystřický
farář  otec  Josef  velkolosinské  společenství  lidí  v   tvrdém
horském kraji, kde se život s nikým nemazlí.

Slovo „výměna manželek“



V našem případě nemusí  znamenat  praktiky inspirované pořadem TV Nova, nýbrž provokativním způsobem
vyjádřené tajemství existence Božího království v lidském světě. Totiž biblicky řečeno podobně jako se Kristus
zasnoubil s církví, tak se kněží skrze  svátost svěcení ožení s církví. Mysticky i prakticky se tak postupně stává
otcem pro bratry a sestry v Kristu. Všichni žijí v rodině společenství farnosti, která je nejzřetelnější podobou
církve. Farnost je tedy onou manželkou, kterou si otec Josef vymění s otcem Milanem Palkovičem na 36 dní.
Experiment začíná v neděli 4. 10. 2015 a končí v neděli 8. 11. 2015. Prosíme o modlitbu. 

Otec Josef

CO SE DĚLO
Farní den
I letos jsme se měli možnost účastnit se v poslední prázdninové neděli Farního dnu ve Velké Bystřici, který začal
adorací v kostele a poté pokračoval na farní zahradě. Počasí letos přálo a obešli jsme se i bez deštníků a bez
hektického schovávání techniky a dobrot pod přístřešky, jak tomu bylo minulý rok. 
Krásné počasí nám zpříjemnila hudební skupiny Misty, která nás provázela celým odpolednem svými úpravami
jazzových a popových písní, spirituály a lidovkami. Za to jim patří velký dík! Horké odpoledne jsme si mohli
zpříjemnit i my, milovníci zlatavého moku, a zajít si pro vychlazený půllitřík do farní pizzerie. Kdo měl hlad
nebo třeba chuť, měl možnost ochutnat dobroty z udírny, kterými nás jako obvykle zásobovali Zendulci. I jim
patří velké poděkování!
Program ale nebyl  nachystaný jen pro dospělé,  ale  též pro děti,  které  měly možnost  vyzkoušet  si  například
hledání  mincí  pohmatu  v lavoru  s vodou  a  kamením,  přechod  na  „slackline“  (nataženého  popruhu)  nebo
zdolání ,,opičí“ dráhy a balancování s pingpongovým míčkem na lžíci. Na každém stanovišti je pak čekala sladká
odměna. Pro ty starší pak byla možnost zahrát si tradiční švédskou hru Kubb.
Všem organizátorům ale i těm, kteří se jakkoliv podíleli na uskutečnění farního dne, patří velký dík!
Doufejme, že se i příští rok opět sejdeme ve společenství farníků a zdárně tak zakončíme prázdninový čas!

Vojtěch Lakomý
Příměstský tábor na faře
Na táboře jsme byli jen pět dní, ale stíhali jsme procestovat půl světa. Každý den jsme byli v jedné zemi a hráli
jsme hry, co jsou pro tu zemi typické. Třeba: když jsme byli v Anglii, tak jsme hráli golf. Nebo třeba Izrael, tak
jsme měli vánoce a navzájem jsme si dali dárek. Když jsme byli v Česku, měli jsme hru na hádání Večerníčků.
V Itálii  jsme hráli  Městečko Palermo a k jídlu byla pizza a špagety.  Poslední večer jsme si na farní zahradě
s rodiči opékali buřty a zkoušeli jsme střílet z luku, ale šípy lítaly často až za plot, proto nám to dospělí zakázali.
Už se těším na příští rok na další tábor!

Adéla Machalková
CO SE DĚJE
Kaple sv.Bartoloměje v Bystrovanech
Kaple sv. Bartoloměje je skutečnou dominantou obce Bystrovany. Stojí uprostřed pěkné návsi, která byla do
dnešní  podoby upravena  teprve  před  několika  lety.  Majitelem kaple  je  obec  a  dá  se  říci,  že  se  o  ni  stará
s pečlivostí správného hospodáře. Ještě v letošním roce má kaplička dostat novou
střechu! Dosavadní hliníková už jevila nedostatky při  větším větru a několikrát
museli  zasahovat  pokrývači.  Paní  starostka  tedy  nechala  udělat  odbornou
prohlídku. Výsledek – „špatné krovy“  a příslib dotace nakonec rozhodl a v těchto
dnech již práce na střeše začínají. Jak jinak než věžičkou. 
Naším úkolem je hlavně modlitba za příznivé počasí, aby se dílo brzy podařilo.
Z důvodu oprav bude nejspíš nutno omezit konání bohoslužeb, ale zatím při práci
na věži k omezení nedošlo. Prosíme, sledujte ohlášky, případně cedule na kapli!
Ale aby toho nebylo málo /jak říká otec Valerián/, probíhá současně další investice,
tentokrát  na  přání  farníků,  ale  také  z vlastní  kapsy farníků.  Kaplička  bude  mít
svatostánek!  V létě jsme nechali  vysekat,  vyzdít  a vymalovat výklenek na čelní
zdi /pod obrazem sv.Bartoloměje/ a teď čekáme na instalaci samotné skříňky, která
bude z leštěné mosazi. Autorem návrhu i výrobcem je pan Jiří Minář, umělecký
pasíř  z Bílovic.  I  když  probíhá  sbírka  už  druhý  měsíc,  stále  nám  ještě  chybí
prostředky /cena bude asi 25.000,-/, takže kdo by chtěl přispět na dobrou věc, stále má ještě příležitost.  Obě
významné události  – dokončení  střechy a svěcení  svatostánku – bychom chtěli  spojit  do jedné slavnostní  a
děkovné mše sv. Předběžně na konci října, ale záleží nejspíš na počasí, proto prosíme ještě jednou o podporu
modlitbou. Tak s pomocí Boží!

Marie Plesková

KALENDÁŘ ŘÍJEN



Neděle, 27. září,     XXVI. neděle v mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše 
11:00 - Bukovany - mše (otec Rudolf)
11:00 - Bystrovany - mše
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření
Pondělí, 28. září,     Slavnost svatého Václava
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny - 
mše (otec Bohumír Vitásek)
16:00 - Hlubočky koncert
Úterý, 29. září,      Svátek svatého Michaela, 
Gabriela a Rafaela, archandělů
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 30. září,      Památka svatého Jeronýma
15:30  Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 1. října,     Památka svaté Terezie od 
Dítěte Ježíše
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 2. října,     Památka svatých andělů 
strážných/první pátek
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny
16:00 - Hlubočky - svátost smíření
17:00 - Hlubočky - mše a pobožnost k 
Nejsvětějšímu Srdci Páně spojený se 
zásvětnou modlitbou
17:00 - Velká Bystřice - svátost smíření 
(Otec Petr Havlíček SJ)
18:00 - Velká Bystřice/kostel - mše a 
pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně 
spojený se zásvětnou modlitbou (Otec Petr 
Havlíček SJ)
Sobota, 3. října
08:00 - Hlubočky - brigáda
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností 
(zástup)
Neděle, 4. října,      XXVII. neděle v 
mezidobí/svatý František z Assisi
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše 
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření
Pondělí, 5. října
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny - 
mše 
Úterý, 6. října
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 7. října
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše

Čtvrtek, 8. října
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 9. října
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření 
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 10. října
08:00 - Hlubočky - brigáda
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností 
Neděle, 11. října,      XXVIII. neděle v 
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše 
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření
Pondělí, 12. října
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny - 
mše 
Úterý, 13. října
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 14. října
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 15. října
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 16. října
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření 
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 17. října
10:30 - Brno / Náměstí Svobody - mše a 
další program - (N.E.K. národní 
eucharistický kongres)
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností 
Neděle, 18. Října,      XXIX. neděle 
v     mezidobí, Sbírka na misie
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše 
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření
Pondělí, 19. října
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny - 
mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 20. října

07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 21. října
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 22. října
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 23. října
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření 
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 24. října
15:00 - Svatý Kopeček - Děkanátní pouť za 
obnovu rodin s Otcem arcibiskupem Janem
Neděle, 25. října -     XXX. neděle 
v     mezidobí zimní čas
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše 
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
16:00 - Velká Bystřice - zpovídání před 
"dušičkami" (otec František Foltýn)
16:00 - Velká Doloplazy - zpovídání před 
"dušičkami" (otec Milan Palkovič)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 
Svátostí (adorace za mír)
Pondělí, 26. října
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté Anny - 
mše 
Úterý, 27. října
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní mše
Středa, 28. října, Svátek sv. Šimona a Judy
15:00 - Kocourovec - mše
Čtvrtek, 29. října
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 30. října
10:00 – 13:00 - Velká Bystřice/fara - úřední
hodiny
16:30 - Hlubočky - svátost smíření 
17:00 - Hlubočky - mše
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše
Sobota, 31. října
15:00 - Velká Bystřice - ekumenická 
vzpomínková slavnost na hřbitově
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní platností 
Neděle, 1. Listopadu, Slavnost Všech 
svatých
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše 
11:00 - Bukovany - mše
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před Nejsvětější 
Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz!

DALŠÍ OZNAMY

http://www.farnost-vbystrice.cz/


Cvičení dětí
Jednota Orla Velká Bystřice zve děti na cvičení do Orlovny:
Školní děti - každé úterý v 17:00 hod. Předškolní děti - každý čtvrtek v 17:00 hod.

VYUČTOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ
Vyučování náboženství bude v tomto školním roce ve farnosti Velká Bystřice každé pondělí, a to:
Budova ZŠ Velká Bystřice: 
I. Stupeň Z.Š. 12:45 otec Josef  O.  
Budova fary ve Velké Bystřici
0. skupina: 16:00 – 16:30 – děti předškolního věku – informační schůzka s rodiči 5. října
1. skupina: 16,30 – 17,30 – 1. a 2. třída  ZŠ + příprava na první sv. přijímání - otec Josef
2. skupina: 17,30 – 18,30 – Ti,  co  byli  letos  u prvního svatého přijímání -   otec Josef
3. skupina: 17,30 – 18,30 – Ti,. co  byli předloni  u prvního svatého přijímání – Mgr. Hana Krätschmerová
4. skupina: 18,30 – 19,30 – 5. třída ZŠ a starší - ThD Lic Michal  Umlauf.

Vyučování náboženství ve farnosti Hlubočky se bude konat stejně jako loni v RC Broučci Mariánské Údolí, a 
to v pondělí v 16.30  a ve čtvrtek  18.30. 

POZVÁNKY
******************************************************************************************

POUŤ NA NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES DO BRNA
KDY A KDE: v sobotu 17.10.2015 v Brně
PROGRAM: 10:30 - MŠE SVATÁ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY

12:30 - EUCHARISTICKÝ PRŮVOD NA ZELNÝ TRH
ODJEZD: autobusem z Olomouce od SV. MOŘICE v 7:00

předpokládaný odjezd z Brna zpět do Olomouce v 15.00
CENA:  120,- Kč

Přihlášky přijímáme na faře u sv. Mořice v Olomouci do  4.10.2015, přihlášeným zajistíme cestu autobusem a
vstupenku na mši svatou do příslušného sektoru (skládací židličky doporučujeme si vzít s sebou).

Přihlásit se můžete v sakristii kostela sv. Mořice vždy po mši svaté nebo v kanceláři na faře tel. 585 223 179 
(e-mail: christ@volny.cz).
******************************************************************************************

Vyjděte si na rande aneb zúčastněte se kurzu MANŽELSKÉ VEČERY
PRO: Kurz je určen pro každou manželskou dvojici, která chce investovat do svého vztahu. Na délce

manželství nezáleží. Je užitečný jak pro manželství bez problémů, tak pro ty, kteří mají potíže.
Soukromí každého páru je respektováno. 

ROZSAH: 8 večerů 
TERMÍNY VEČERŮ: 12. 10., 19. 10., 26. 10., 2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11. 2015 
TÉMATA: Budování pevných základů; Umění komunikace; Řešení konfliktů; Síla odpuštění; Rodiče a rodiče

partnera; Dobrý sex; Láska v akci; Závěrečný večer – v čem spočívá hezké manželství? 
MÍSTO: sál fary ve Velké Bystřici 
ČAS: 18:30–21:00 
STRUKTURA VEČERŮ: Večeře; Promluva; Rozhovor v páru; Domácí cvičení 
CENA KURZU: 1000 Kč/pár (zahrnuje večeře a materiály) 

Žádná skupinová cvičení!

Přihlášky a bližší informace: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc, 
Uzávěrka přihlášek: 2. 10. 2015, 
Kontaktní osoba: Alena Večeřová, e-mail: vecerova@arcibol.cz, tel.: 605 274 913; www.rodinnyzivot.cz

Vychází 27. 9. 2015, uzávěrka dalšího čísla  26.10. 2015. 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
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