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ÚVODNÍK
Milí čtenáři a čtenářky Děníčku,
snad neprozradím veliké tajemství, když vám sdělím svoje poslední vnuknutí pro Slavnost Těla a Krve Páně.
Můj kolega a kamarád – otec Milan Palkovič mě inspiroval líčením svých čtvrtečních tréninků v tělocvičně TJ
Dukla  Olomouc,  kam  chodí  boxovat  do  oddílu  složeného  převážně
z romských chlapců. Jejich trenér pojímá toto bojové umění jako duchovní
cestu  vedoucí  k znovunalezení  lidské  důstojnosti.   Box  není  jen  pro
odkanalizování  přirozené  lidské  agresivity,  když  si  člověk  jednoduše
potřebuje  vybít  zlost  nebo  vyléčit  komplexy  méněcennosti.  Pokud  jsou
svěřenci správně vedeni, učí se s pokorou zacházet se zbraní, jež jsou naše
lidské ruce. Vědomí, že mnohé údery mohou vážně zranit soupeře, pomáhá
k rozvoji sebeovládání a k úctě vůči jakémukoliv člověku. 

viz http://www.boxing.cz/boxu-historie 

Stalo se tak na britských ostrovech koncem 17. a začátkem 18. století, odkud
pochází také první mistr těžké váhy – v roce 1719 se jím stal James Figg.
Tenhle  urostlý  gentleman  přišel  s  nápadem  šermovat  beze  zbraně,  jen
pouhýma  rukama,  jako  první.  Dokonce  si  v  Londýně  otevřel  Školu
ušlechtilého  způsobu  obrany  a  sestavil  první  pravidla,  čímž  zametl  cestu
modernímu boxu. ) Nejen box, ale jakýkoliv  sport  nám pomáhá posouvat hranice našeho těla, abychom se
například  naučili přemáhat bolest, únavu, nechuť a jiné limity našeho „bratra osla“.
Přestože vám na těchto řádcích nedokážu ještě úplně vysvětlit to, co vnitřně zakouším -  souvislost Tajemsví
Slavnosti  Božího Těla a boxu.  Proto bych chtěl naše milé chlapce a děvčata (jež poprvé přistoupí ke stolu
Páně -  mělo  by jich byt  letos  celkem 14) postupně různými způsoby motivovat  k tomu,  aby je rozjímání
tajemství Slavnosti  Těla a Krve Kristovy vedlo k překonávání limitů jejich lidského růstu a ke skutečnému
duchovnímu boji.

To přeje a vyprošuje otec Josef 
Svatý Pavel už kdysi dávno napsal :
 „Usiluj  o  spravedlnost,  zbožnost,  víru,  lásku,  trpělivost,  mírnost.  Dobře  bojuj  pro   víru,   zmocni   se  
věčného   života.   Uchovej   nauku bez   poskvrny   a   bez   úhony   až  do slavného  příchodu  našeho  Pána

 Ježíše  Krista.“ (1  Tim  6,11-‐16)

P.S.: V ringu s Bohem  - Příběh obrácení slavného boxera   
Strhující příběh obrácení úspěšného boxera Tima Guénarda (*1958). Tima ve třech letech opustila jeho matka –
přivázala ho ke sloupu a navždy odešla. Jeho otec ho pak v pěti letech ubil skoro k smrti. Tim strávil dalších
dva a půl roku v nemocnici… Další léta dětství prožil v dětských domovech, v pěstounství, polepšovně. Ve
dvanácti letech uprchl do Paříže, kde se protloukal tři roky a živil se, jak se dalo. Během dospívání se stal

http://www.boxing.cz/boxu-historie


úspěšným boxerem. Ve svých sedmnácti letech se pak setkal s „mimozemšťany“ – s křesťany. Ježíš Kristus
postupně obrátil jeho život zcela naruby... 
KALENDÁŘ ČERVEN
Neděle, 7. června, X. neděle v 
mezidobí
První svaté přijímání .....Farní 
eucharistický kongres
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
09:00 - Velká Bystřice - mše a první 
svaté přijímání 
09:30 - Hlubočky - mše (zástup otec 
Walerián)
11:00 - Bukovany - mše (zástup otec 
Walerián)
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, 8. června
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté 
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 9. června
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní 
mše
Středa, 10. června
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 11. června
10:30 - 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 12. června,      Slavnost 
Nejsvětějšího Srdce Páně
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, 13. června,   Památka 
Neposkvrněného srdce Panny Marie
14:00 - Velká Bystřice - křestní obřad
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností 

Neděle, 14. června, XI. neděle v 
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše (Patrocinium 
Nejsvětější Srdce Páně) + obřad přijetí 
do katechumenátu
11:00 - Bystrovany - mše (otec Rudolf)
15:00 - Bukovany - Patrocinium - sv. 
Antonín Paduánský (otec Metoděj 
Hofman OT)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před 
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)

17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření
Pondělí, 15. června
15:00 - Hrubá Voda D.D. - mše 
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté 
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 16. června
09:30 - Svatý Hostýn - mše v rámci 
pouti kněží
Středa, 17. června
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 18. června
10:30 - 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 19. června
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, 20. června
10:30 - Suchdol - Jednov - mše u 
příležitosti životního jubilea (P. Jiří 
Ševčík)
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností 

Neděle, 21. června, X. 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)
15:00 - Kocourovec - mše v kapli
17:00 - Velká Bystřice/kostel - kostel 
otevřený k tiché modlitbě před 
Nejsvětější Svátostí (adorace za mír)
17:00 - Velká Bystřice/kostel - svátost 
smíření
Pondělí, 22. června
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté 
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 23. června
07:30 - Velká Bystřice/kostel – ranní 
mše Středa, 24. Června, Slavnost 
Narození sv. Jana Křtitele
08:00 - Velká Bystřice/kostel - adorační
den farnosti
18:00 - Velká Bystřice/kostel - mše ze 
Slavnosti Narození Jana Křtitele
Čtvrtek, 25. června
10:30 - 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše

Pátek, 26. června
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, 27. června
09:30 - Olomouc/katedrála- kněžské 
svěcení
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností 

Neděle, 28. června, X. 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)
Pondělí, 29. června, Slavnost svatých 
Petra a Pavla
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté 
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
18:00 - Velká Bystřice - mše ze 
Slavnosti
19:00 – Rozloučení se školním rokem 
na farní zahradě
Úterý, 30. června
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní 
mše
Středa, 1. července
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 2. července
10:30 - 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 3. července, Svátek sv. Tomáše
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, 4. července
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní 
platností 

Neděle, 5. července,   Slavnost sv. 
Cyrila a Metoděje   
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření 
08:00 - Velká Bystřice - mše 
09:30 - Hlubočky - mše 
11:00 - Bukovany - mše
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!

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


CO SE DĚLO
Divadelní představení O čarovné Laskonce 17.5.2015
Jo, nasadit si tuhle Laskonku do domu, to zalitovali všichni páni králové a
paní královny! Ale kdo to mohl tušit, že tahle navenek vynikající kuchařka a

cukrářka  je  zlomyslná  čarodějka!  Kdo  to  mohl
předvídat, že po těch úžasných dobrotách se člověk
může  stát  obětí  kouzel  či  tzv.  vědeckého
experimentu.  V jednom  království  sněhové
pusinky  rozpovídaly  ústa  královských  rodičů
(Josef  Laštůvka,  Karel  Pospíšilík,  Pavla
Pečínková,  Marie  Plesková)  tak,  že  se  nebyli
schopni  domluvit  na  svatbě  svých  dětí  -  ještěže
naši  zamilovaní  (Eva  Krätschmerová,  Miloslav
Krätschmer) našli recept na zrušení povídavosti. V jiném království v druhé pohádce
se po rakvičkách se šlehačkou princ Hněvsa nakazil „vzteklovatostí“ a naštěstí i na
původ  této  nemoci  se  přišlo  –  díky  kouzelným brýlím,  které  Laskonka  (Ludmila

Pospíšilíková – režisérka) ztratila a zaměnila za brýle jednoho z doktorů (Josef Laštůvka, Miloslav Krätschmer,
Eva Krätschmerová).
Tentokrát to byly dvě krátké jednoduché pohádky, upozorňující na dvě špatné lidské vlastnosti, co si pro nás
připravilo  Velmi  amatérské  divadlo.  Opět  proloženo  písničkami  a
choreografiemi. Uplatnili se i dětští herci např. na začátku každé pohádky
tancovala s Laskonkou roztomilá kočička (Ema Krätschmerová – měla i
krásný kostým); po celé představení stál na jevišti rytíř a maskot (Matouš
Linhart v dresu, v přilbě a s hokejkou – zrovna probíhalo mistrovství světa
v hokeji  –  fandíme   )…  Za  povšimnutí  stála  Laskonka  se  svými
výmluvně otrávenými obličeji,  jak ji strašně baví chystat  „jednoduchou“
svatební hostinu o 12 chodech, 3 předkrmech, 3 zákrmech a 3 moučnících,
dále  legrační  páni  doktoři,  zvlášť ten koktavý  ;  úžasně také rozesmál
Laskončin  vzkaz  „Šla  jsem  k zubaři  a  už  nikdy  nepřijdu“  (nechala
zakouzlené pány rodiče svému osudu). Text dokreslily pěkné kostýmy a, sice jednoduché, ale funkční kulisy;
osvětlení a ozvučení zajistila firma MALEPRO Velká Bystřice.
Díky za hezké představení a těšíme se, že tato pěkná divadelní tradice bude pokračovat .

Marie Adamcová
Noc kostelů ve Velké Bystřici
Noc kostelů se konala v našem farním kostele v pátek 29. května. Byla zahájena v 18.00 hod mší svatou a po ni
následovaly  v 19.00  a  ve  20.00  hod  komentované  prohlídky,  které  doprovázel  Zdeněk  Lakomý.
Návštěvníci se mohli seznámit s historií kostela a jednotlivými pamětihodnostmi (obrazy, sochami, náhrobními
kameny a dalším inventářem). V lodi mohli shlédnout vystavené obrazy dvou význačných kněží, kteří u nás
působili  -  Mons.  P.Josefa  Olejníka  a  Mons.  Antonína  Huvara.  K  jejich  obrazům byly  připojeny  i  krátké
medailonky z jejich života. Prohlídku doprovázela ukázka liturgické hudby otce Olejníka. Po prohlídce kostela
se všichni odebrali na kůr, kde se seznámili s historií nově opravených varhan, a následně na věž kostela. Tam
mohli zhlédnout věžní hodiny, jednotlivé historické zvony (kdo chtěl, mohl si vyzkoušet jejich tóninu) a rovněž
se  pokochat  krásnou  vyhlídkou  na  Velkou  Bystřici  a  okolí.  Noci  kostelů  se  zúčastnily  necelé  tři  desítky
návštěvníků.

Z.L.
MIMO JINÉ
Výzva k celonárodní sbírce na Národní eucharistický kongres
Bratři a sestry v Kristu,
v neděli 7. června, u příležitosti  Slavnosti  Těla a Krve Páně, vrcholí  v jednotlivých farnostech a diecézích
přípravy na 1.  národní eucharistický kongres. Je to poprvé v novodobých dějinách, kdy české a moravské
diecéze společně chystají takto rozsáhlé a organizačně náročné setkání, zaměřené na prohloubení
úcty k Eucharistii. Dovolte nám proto, abychom Vás při této příležitosti poprosili rovněž o Vaši podporu při
organizaci  hlavní,  národní  části  programu,  která  se  uskuteční  ve  dnech  15.  až  17.  října  v  Brně.  Formou
celonárodní  sbírky,  jež  byla  společnou  dohodou  biskupů  vyhlášena  na  příští  neděli  pro  všechny  farnosti



českých a moravských diecézí,  se může každý podle své vůle a podle svých možností  podílet  na zajištění
nutných praktických příprav kongresu a přispět tak k jeho zdárnému průběhu. Vám, kteří se zapojíte, již nyní
srdečně děkujeme.

S požehnáním Vaši čeští a moravští biskupové
POZOR ZMĚNA: sbírka na kongres se v naších farnostech přesouvá na příští neděli, tj. 14.6.2015.

Společný pastýřský list biskupů
Vážení rodiče, sestry a bratři,
na konci školního roku je vhodná příležitost poděkovat Pánu Bohu za děti, které svěřil do naší péče, za učitele,
kteří usilují o jejich výchovu, včetně obětavých katechetů a kněží. Když apoštolové posílali maminky s dětmi
pryč, aby Pána Ježíše neobtěžovaly, řekl jim Ježíš: Nechte maličké přijíti ke mně, neboť takovým patří Boží
království. Mezi maličké zajisté patří nejen ti šestiletí, ale třeba i šestnáctiletí. Ježíš se raduje z blízkosti všech,
všichni jsme Božími dětmi a rodiče mají důležitý úkol: prosit Pána Boha o pomoc při výchově svých dětí a
umožnit, aby Pán Ježíš mohl v jejich rodině konat své dílo.
Na prvním místě je třeba upozornit na seznamování s pravdami naší víry při výuce náboženství, při poznávání
základů křesťanství. Je to důležité, vždyť nedůvěra k církvi je v naší společnosti způsobena především velikou
neznalostí základních pravd o Bohu a církvi, která někdy překvapuje i u lidí vzdělaných. Mladí lidé by se měli
dozvídat o smyslu života, o Boží lásce, která v Kristu přišla na svět, o hříchu, který můžeme s pomocí Boží
překonávat, o následování Dobrého pastýře, našeho Pána Ježíše Krista.
Při  hodinách náboženství  se mládež neseznamuje jen s pravdami víry,  ale  také se spolužáky,  s kamarády.
Spoluvytváří společenství, které je pro jejich životní zakotvení důležité zvláště v době dospívání. Náš Pán řekl:
Kde  jsou  dva  nebo  tři  shromážděni  ve  jménu  mém,  tam jsem já  uprostřed  nich.  Církev  je  společenství!
Společně se učíme pomáhat jeden druhému, naslouchat jeden druhému, vytvářet přátelské vztahy,  společně
směřujeme do Božího království. Proto je užitečné navázat na školní rok vhodným prázdninovým setkáním,
křesťanským táborem či chaloupkou, kde je možné sdílet svou víru s ostatními.
Seznamování s životem církve a prožívání společenství by mělo vyústit v pravidelnou účast na mši svaté. Proč?
Při mši svaté nám Pán Ježíš nabízí sebe a radí: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v
sobě život. Mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Není proto správné připravit dítě na první svaté
přijímání, a pak připustit, aby se s Pánem Ježíšem již nesetkávalo. Při každé mši svaté nasloucháme Božímu
slovu,  můžeme  přijímat  Pána  Ježíše  v  Eucharistii,  potřebujeme  požehnání  do  dalších  dnů.  Vždyť  cesta
následování Dobrého pastýře vede až do Božího království.
Vážení rodiče, víte, že duchovní život každého dítěte začíná v rodině modlitbou a způsobem života rodičů.
Příklad svým dětem dáváte tím, že kladete důraz na hodnoty,  kterými svět opovrhuje, nebo je považuje za
zbytečné.  Církev od rodičů očekává,  že budou ve svých dětech  upevňovat  vztah  k Bohu a nedají  ničemu
přednost před nabídkami našeho Pána. On řekl: Hledejte nejprve Boží království, ostatní vám bude přidáno.
Všechny možné kroužky,  různé aktivity,  sport a další mohou být užitečné,  ale ne na prvním místě.  Pokud
nějaké dítě řekne, že je to v kostele nebo na náboženství nebaví, udělejte všechno pro to, aby je to bavilo,
zajímalo, obohacovalo. Není správné být otroky počítačů a televize, zvláště když víme, že nás nedovedou k
Bohu. Dítě vycítí, zda rodiče žijí tím, co doporučují, zda to nejsou jenom slova.
Bůh Vám k tomu žehnej, stojíme za Vámi a žehnáme Vám!

Vaši čeští a moravští biskupové
POZVÁNKY
*****************************************************************************************

Římskokatolická farnost Sv. Kopeček u Olomouce Vám nabízí místa pro autobusový zájezd.

ŘÍM – VATIKÁN – ASSISI          25. – 31. 10. 2015
CENA: 8650 Kč
ZAHRNUJE: dopravu autobusem s klimatizací, WC, videem, 4x nocleh se snídaní ve 3* hotelu v Římě,

4x večeře, pojištění léčebných výloh do 100 tisíc EUR, pojištění CK proti úpadku, vjezdy
do Říma (12 Eur), pobytová taxa (16 Eur), průvodce. Doprovod kněze, denně mše svatá.

Zájemci hlaste se u otce Josefa!

Vychází 7. 6. 2015, uzávěrka dalšího čísla  24.6. 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: 

mailto:farnostvbystrice@centrum.cz
http://www.farnost-vbystrice.cz/
mailto:denicekvb@seznam.cz
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