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ÚVODNÍK
HÁDANKA

"Když byl dítětem, zneklidnil krále. Když byl chlapcem, udivil doktory.
Když byl mužem, třásl národem i základy římské veleříše. Chodil po vlnách
vod. Utišil i bouři na moři. Z mála nasytil tisícové zástupy. Uzdravoval bez
léků. Křísil mrtvé. Nepřátelé ho nemohli přemoci. Satan ho nemohl zničit.
Ani hrob ho nemohl zadržet. Nade vším zvítězil. Nenapsal žádnou knihu,
ale knihy, napsány o Něm, by se nevešly do největších knihoven světa.
Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel lidská srdce
písněmi chvály víc než všichni básníci světa. Nezaložil náboženskou školu,
vědecký ústav nebo seminář, ale všechny školy vzdělaných národů se
nemohou pochlubit tolika žáky jako On. Nezřídil lékařskou ordinaci, ale
uzdravil více chorých duši, než tisíce lékařů nemocných těl. Nevelel žádné
armádě, nedobyl železem ani píď půdy, a přece žádný vojevůdce neměl
tolik dobrovolníků, jako On. Mocí své lásky, poselstvím evangelia přemohl
svět. Velcí mužové světa přišli a odešli, všichni lidé nějak zklamali, avšak On nikdy nikoho. Všichni lidé
zhřešili, jen On jediný zůstal svatý, věčný, dokonalý, nejkrásnější mezi lidskými syny. Tento člověk je…“
Issac Newton – anglický fyzik (1643 – 1727)
Kde je tvůj poklad, tam je tvé srdce“
Vy žijete ne podle těla, ale podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží.
Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. A když sídlí ve vás Duch toho, který z
mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který vzkřísil Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelné
tělo svým Duchem, který sídlí ve vás. Nuže, bratři, nejsme vázáni povinnostmi k tělu,
že bychom museli žít, jak chce tělo. Žijete-li totiž tak, jak chce tělo, musíte umřít;
jestliže však s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít.
(Viz Řím 8, 9. 11 – 13)

CO SE DĚLO
Letní dětský tábor 2015
„Vzhůru na palubu, dálky volají.“ Slova z této písničky dokonale popisují téma letošního dětského tábora. Vše
začalo v pátek 31. 7. 2015. Čtyřiadvacet malých námořníku se vydalo na
dlouhou a úmornou plavbu do přístavu v Travné. Cestu nám
znepříjemňovalo velké vedro, které za celý pobyt nevystřídal ani
lehounký deštík.
A teď něco k tématu letošního tábora… Byli jsme naverbováni
kapitánem, abychom s ním podnikli záchrannou misi a pomohli mu najít
jeho přítele Williama Blighta, který se již dlouho nevracel ze svých cest.
Každý den jsme dostávali útržky z jeho lodního deníku, které nám
pomáhaly. Byli jsme rozděleni do tří skupinek, ve kterých jsme hráli hry
a za ty jsme dostávali táborové peníze - „Šejny“. Každý den jsme plnili

orelské odbornosti, kterými byly např. fyzická zdatnost, historie
anebo rozdělávání ohně. Odbornosti nejenom rozvíjely naše
dovednosti, ale jako odměnu jsme za ně dostávali nálepky a za určitý
počet nálepek potom následovalo zvýšení hodnosti. Hodnost nám
určovala, kolik Šejnů navíc dostaneme. Naše těžce vydělané peníze
jsme na konci mohli vyměnit v bohaté dražbě za rozmanité ceny.
Vyráběli jsme také vlastní vlajku. O té nejlepší jsme pak hlasovali.
Vlajku jsme vztyčili, a jelikož jsme se o ni samozřejmě báli, museli
jsme začít každý večer držet noční hlídky a hlídat, aby vlajku nikdo
neukradl. Přesto, že jsme vlajku sledovali opravdu ostřížím zrakem,
byla ukradena. Probudili jsme se do dalšího teplého rána plni radosti.
Jakmile jsme ale spatřili stožár na vlajku, úsměv na našich tvářích okamžitě vystřídala otevřená ústa. Vlajka
tam sice visela, ale rozhodně to nebyla ta naše krásná barevná. Velké černé písmo na vlajce nám jasně
přikazovalo, že do 24 hodin musíme opustit Tahiti, místo, kde jsme se nacházeli, protože jsme hledali kapitána.
Jelikož jsme stateční, nic jsme si z toho nedělali a táborový život mohl zapadnout opět do starých poklidných
kolejí. Ale ne na dlouho. Jedné klidné temné noci nás všechny zaskočila velká rána. Noční hlídka, která se
mezitím ohřívala u ohně, okamžitě vyletěla ze svých míst a šla vzbudit další námořníky. Zaútočili na nás
domorodci a unesli dva vedoucí. Rozdělili jsme se na skupinky a zalezli do odlehlých míst našeho tábora,
abychom v případě dalšího napadení mohli zaútočit. Lana nemohla chybět. Měli jsme to dokonale naplánované,
takže jakmile domorodci opět přiběhli, jednoho z nich jsme chytli, svázali a donutili jsme ho říct, proč nás
napadli. Tahitština je obtížný jazyk a tak nám dalo velikou práci rozluštit, co nám vlastně domorodec říká. Po
krátkém rozhovoru jsme se s domorodcem domluvili, že ho pustíme, když nás nechají na pokoji. On souhlasil a
také nám dal velmi důležitý kousek z lodního deníku. Kapitán se nyní už nenachází na Tahiti a tak nemá smysl
tu dál zůstávat. Sbalili jsme se tedy a vydali jsme se na další
putování vyprahlou krajinou s jistým cílem - najít kapitána. Noc
byla dlouhá a obzvlášť děsivá hlavně pro ty, kteří nemají v lásce
pavouky. Těch tam bylo totiž požehnaně. Myslím, že nikdo
z nás nemá rád brzké stávání, ale tentokrát to nikomu nevadilo.
Zanedlouho jsme našli vrak lodi. Po dlouhém boji s piráty, kteří
střežili poklad v lodi, jsme je konečně porazili a mohli jsme si
plnými doušky vychutnat ten veliký poklad.
Je neděle a nás čeká v táboře další výborný oběd, který s láskou
připravily naše úžasné paní kuchařky. Málem bych ale
zapomněla na vosy. Ty nám po celých deset dní
znepříjemňovaly nejeden oběd. Naštěstí jsme měli otce Josefa.
Ten kvůli nám nechal svůj oběd napospas vosám a vrhl se nás
chránit. Za to, ale i za mnoho dalších věcí, s kterými nám na táboře pomohl, mu patří veliký dík. Děkujeme
především bratru Zdeňkovi a sestře Pavle za bezchybné doplňování jídla, kuchařkám, které z toho vždy
dokázaly vykouzlit něco dobrého a také úžasným vedoucím, bez kterých by se tenhle tábor opravdu neobešel.
Doufám, že se minimálně ve stejném počtu zase sejdeme. Tak ahoj za rok!
Adéla Králíčková
KALENDÁŘ ZÁŘÍ
Neděle, 23. srpna, XXI. Neděle v
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
08:00 - Velká Bystřice - mše
09:30 - Hlubočky - mše
11:00 - Bystrovany - mše
Patrocininium svatého Bartoloměje
11:00 - Přáslavice - hodová mše
(zástup)
Pondělí, 24. srpna, Svátek svatého
Bartoloměje - apoštola
08:00 - Příměstský tábor na faře
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté
Anny - mše (zástup)

Úterý, 25. srpna
08:00 - Příměstský tábor na faře
Středa, 26. srpna
08:00 - Příměstský tábor na faře
Čtvrtek, 27. srpna, Památka svaté
Moniky
08:00 - Příměstský tábor na faře
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 28. srpna, Památka svatého
Augustina
08:00 - Příměstský tábor na faře
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, 29. srpna, Památka umučení
svatého Jana Křtitele
09:00 - Velká Bystřice - brigáda před
oslavou patrocinia
10:00 - Velká Bystřice/kostel - křestní
obřad
13:00 - Bukovany/kostelík svatého
Antonína - svatební obřad (Pavel
Berger a Alena Skřebská)
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností

Neděle, 30. srpna, XXII. neděle v
mezidobí
09:00 - Velká Bystřice - mše z
Patrocinia Stětí svatého Jana Křtitele slouží otec Rudolf Smahel
09:30 - Hlubočky - mše (zástup)
14:30 - Velká Bystřice/kostel svátostné požehnání a žehnání
aktovek (P. František Hanáček)
15:00 - Velká Bystřice/farní zahrada farní den
Pondělí, 31. srpna
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 1. září
18:00 - Velká Bystřice - mše za
Davida Horáka
Středa, 2. září
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 3. září, Památka svatého
Řehoře Velikého, papeže
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 4. září, První pátek v měsíci
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, 5. září
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 6. září, XXIII. neděle v
mezidobí
07:30 - Velká Bystřice svátost smíření
09:00 - Velká Bystřice/kostel - mše v
rámci 25. ročníku festivalu "Lidový
rok"
09:30 - Hlubočky - mše (zástup))
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, 7. září
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 8. září, Svátek Narození P. M.
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní
mše
Středa, 9. září
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše

Čtvrtek, 10. září
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 11. září
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, 12. září
11:00 - Bouzov - svatební mše (Petr
Putík a Barbora Vařeková)
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 13. září, XXIV. 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, 14. září, Svátek Povýšení
svatého Kříže
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
17:00 - Velká Bystřice - mše s dětmi
18:00 - Velká Bystřice fara - setkání s
dětmi a rodiči (domluva ohledně
vyučování náboženství)
Úterý, 15. září, Památka P. M.
Bolestné
07:30 - Velká Bystřice/kaple - ranní
mše
Středa, 16. září, Památka svaté
Ludmily
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 17. září
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 18. září
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, 19. září

17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
Neděle, 20. září, XXV. 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, 21. září, Svátek svatého
Matouše, apoštola
15:00 - Velká Bystřice/ DPS svaté
Anny - mše (otec Bohumír Vitásek)
Úterý, 22. září, výročí úmrtí P.
Antonín Huvar ThDr. + 2009
18:00 - Velká Bystřice/kaple - mše za
P. Antonína Huvara
Středa, 23. září. Památka svatého Pia
z Pietrelciny
15:30 - Mrsklesy/kaple - mše
Čtvrtek, 24. září
10:30 – 13:00 - návštěvy nemocných
16:00 - Svésedlice - mše
17:00 - Bukovany - mše
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 25. září
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, 26. září
17:30 - Přáslavice - mše s nedělní
platností
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
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!

MIMO JINÉ
Manželské večery
V naší farnosti začne v pondělí 12. října 2015 v 18.30 hod kurz Manželské večery, který je určen pro
každého, kdo chce své manželství zlepšit - tedy pro manželství pevná i manželství, která zápasí. Na každém
vztahu je co zlepšovat. Kurz vychází z principů křesťanské lásky a je určen každému páru. Na tom, zda v
manželství žijete méně než tři roky nebo více než třicet let, vůbec nezáleží.
Kurz se skládá z osmi setkání, každé začíná příjemnou večeří pro dva - jako na rande. Po večeři následuje velmi
praktická promluva na jedno z témat kurzu. V úplném soukromí spolu sami prodiskutujete téma večera nad
dotazníky z příruček. Skupinová diskuse není součástí kurzu, o svém vztahu nemusíte nikomu nic říkat.
Přihlášky a bližší informace: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc, Uzávěrka přihlášek:
6.10.2015
Kontaktní osoba: Alena Večeřová, e-mail: vecerova@arcibol.cz, tel.: 605 274 913; www.rodinnyzivot.cz
Zkušenosti účastníků kurzů Manželské večery
„Hodně nás to sblížilo. Manželství získalo jiskru. Každý den se těším na manžela, až přijde z práce“
„Náš největší problém je, že se všechno točí kolem dětí, takže jsme ocenili to, že na kurzu jsme žádné děti
neměli!“
„Kurz mi pomohl myslet víc ne na sebe, ale hlavně na druhého, na svého manžela. Poznala jsem více jeho
pocity i potřeby.“
„Kurz nám pomohl i tam, kde jsme mysleli, že žádný problém nemáme. Navíc se dá aplikovat na všech
vztazích.“
„Pomohlo nám to otevřít oči. Uvědomil jsem si, že odpuštění = rozhodnutí, a kolik chyb dělám.“
DALŠÍ OZNAMY
V neděli 6. září 2015 se od 09.00 koná v našem farním kostele slavnostní mše svatá při příležitosti
25. ročníku festivalu Lidový rok.
V pondělí 14. září 2015 v 18.00 se bude konat na faře ve Velké Bystřici informativní schůzka ohledně
náboženství.
V řijnu plánuje otec Josef léčebný pobyt ve Velkých Losinách. V naší farnosti bude jako v předchozích letech
k dispozici p. Palkovič.
POZVÁNKY
*****************************************************************************************

FARNÍ DEN
farností Velká Bystřice a Hlubočky ve Velké Bystřici
SOBOTA 29. 8. 2015
08.00 hod. – SPOLEČNÝ ÚKLID kostela, fary a zahrady.
NEDĚLE 30. 8. 2015
09.00 hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ celebrovat bude otec Rudolf Smahel
14.30 hod – SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ s žehnáním aktovek, žehná P. František Hanáček
15.00 hod – SETKÁNÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ s bohatým doprovodným programem a občerstvením. Farní
zahrada bude otevřena pro všechny bez rozdílu věku, vyznání a názoru.
Prosíme o možnost příspěvku na občerstvení. Hotové pokrmy můžete přinést po mši svaté nebo před
požehnáním na faru.
Pan Bůh zaplať za Vaši účast a ochotu při zajišťování farního dne!
Vychází 24. 8. 2015, uzávěrka dalšího čísla 23.9. 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

