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ÚVODNÍK
Kdo stojí o cizí, přichází o své…
Milí čtenáři Děníčku
Jedno veliké poděkování a jedna obrovská prosba několika málo větami.
Tedy za prvé.. Za snahu trpělivě vést a dovést k Bohu bych chtěl ze srdce poděkovat rodičům našich dětí na
konci školního roku. Jsem vděčný také těm, kteří jim v tom pomáhají ať už z titulu své role; tedy kmotrům a
kmotrám, našim katechetům a katechetkám…nebo všem ostatním nezařazeným a nezařaditelným, které k tomu
vede Duch svatý.
Za druhé…. Prosba vašeho faráře: Pomožte mi uchránit farnost pro vaše děti tím, že přijmete i své stálé místo
v kostele. Hodně mi záleží na tom, abychom se všichni rozdělili o odpovědnost za náš duchovní domov. Viz :
Myslíte, že je křesťanské, když na poslední vyhlášené brigádě v sobotu 19. 6. t.r. museli 3 lidé dělat práci, ke
které by bylo podle mého odhadu potřeba nejmíň 10 lidí?
P. Josef Opluštil
A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Mt 10,37-42
SOUTĚŽ
Knížka obsahující písničky a žalmy, které se zpívají v kostele
Jedna ze 3 Božských osob
Sedmé Boží přikázání
Žalm: "…………….je můj pastýř, nic nepostrádám"
Jinak Písmo Svaté
První muž
Světlo, které svítí v noci
Apoštol, který 3 x zapřel Ježíše
Kolik měsíců se vyvíjí miminko v bříšku
Který svatý má svátek 3. července
Setkání, rozhovor člověka s Bohem
Den, kdy Bůh při stvoření světa odpočíval
Apoštol, který zradil Ježíše

V dnešním čísle časopisu Děníček jsme si pro Vás připravili Křížovku. Pro tři z vás je opět nachystaná sladká
odměna.
SMS nejpozději do pátku 20.července ve tvaru: DENICEK_JMÉNO_TAJENKA na 773 99 31 31
Tajenka z minulého čísla: SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Jediný výherce: A. Králíčková. Blahopřejeme!
CO SE DĚLO
Divadelní představení :Antonín Huvar
V pátek 10.6.2011 jsme měli ve velkobystřické Orlovně příležitost se přiblížit k části životní cesty našeho
duchovního otce Antonína Huvara. Stalo se tak při divadelním ztvárnění jeho období v lapáku. Zahráli nám
profesionální herci z brněnského divadle BURANTEATR.

Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek. Já osobně jsem potřeboval pár minut na to si uvědomit, že pokud si
chci něco představit tak jak to skutečně bylo, potřebuji to předvést se vším všudy. Myslím tím především
výrazy , které orlovna oficiálně slyšela naposledy při nějakém filmu, který se promítal ještě v Kině. Sám za sebe
mohu říct, že jsem byl spokojen a obdivuji účinkující, kteří ačkoli otce
Antonína vůbec neznali, tak
předvedli krásné představení.
Přiblížili nám také poslední
okamžiky
pana
generála
Heliodora Píky, který patřil
k našim vojenským špičkám a
otec Antonín byl posledním, kdo
se s ním mohl setkat před likvidací, tedy popravou.
Na závěr se otci Josefovi pěkně povedla taková malá veřejná
zpověď účinkujících. Při ní jsme se dověděli, že pan režisér Zetel
má kořeny ve Velké Bystřici a to bylo také jedním z důvodů, proč
rádi přijali pozvání do Velké Bystřice. Druhým důvodem je
samozřejmě to, že hráli v působišti otce Antonína. Během této
„zpovědi“ byla také vzbuzena lítost. Lítost nad tím, že se pohybovali tak blízko této osobnosti, ale jejich věk a
období, ve kterém se nacházeli, jim to neumožnilo.
Nevšedním zážitkem také byli diváci, kteří se většinou mezi sebou znali a toto divadlo se pro ně stalo setkáním
po letech. Jsem rád, že se toto divadelní představení u nás mohlo zrealizovat a děkuji za účast hercům i divákům.
Tomáš Zendulka
Divadelní představení „Čertovská pohádka“
Dne 19.6.2011 orlovna ve Velké Bystřici přivítala četné
návštěvníky toužící zhlédnout další premiéru představení Velmi
amatérského divadla – tentokrát soubor pod vedením Lidušky
Pleskové zahrál „Čertovskou pohádku“. Jak už napovídá název,
hemžilo se to ve hře samými čerty, taky ale i čerticemi. Peklo 1.
kategorie obývaly chytré čertice – pekelný výzkumný ústav –
s úkolem vymýšlet na lidi nejrůznější
pasti, aby člověka rafinovaně donutily
hřešit (ovšem místo toho spíš lenošily,
bavily se a sledovaly Čertovizi). Jedna
z nich, Mefiska (Věrka Fojtíková),
udělala kardinální chybu, když se
slitovala nad jedním hříšníkem,
nafoukaným Kájou Fouskem (Josef Laštůvka), a věnovala mu svoji 13. usušenou
borůvku, aby na něj nepůsobila kouzla. Ale lítost je v pekle zakázané slovo po L! Za
to ji čertovská šéfová Peklinda (Liduška Plesková) potrestala přeřazením do pekla 2.
kategorie. A jak to vypadalo tam? V tomto oddělení pekla čerti (dle čertic hloupí a
umounění) drželi stráž, jak někdo ve světě
o nich pronesl nějaký výrok (známá úsloví
jako „Čert to vem“, Ále, čerta starýho“, Čert aby to spral“, Čert nikdy
nespí“, „Šijou s ním všichni čerti“ apod.), plnili doslova „přání“
smrtelníků. Příchod Mefisky znamenal pro Lucifera (Miloslav
Krätschmer) úplnou pohromu. Zkazila naprosto morálku poslušných
čertů – mazali karty, pojídali kyselé zelí a odmítli řešit věci za lidi – ať
si poradí sami! Mefiska musí být potrestána a napravena! Rady si věděl
Kája Fousek, který ji vzal zpět na zem. Představení bylo úsměvné,
prokládané písničkami; úžasné pekelně pomalované kulisy (malovala
sama režisérka, jako i vymýšlela choreografie písniček) doplňovaly
zvukové a světelné efekty (zajišťoval Martin Vlk). Nutno ocenit také krásné čertovské kostýmy a režisérčinu
práci s herci všech věkových kategorií (roztomilé malé čertice Kristýnka Lakomá a Anička Linhartová).
Představení se povedlo, a jestli tam nějaký zádrhel ze strany herců byl, my diváci jsme to rozhodně nepoznali.
Moc se těšíme, co nám Velmi amatérské divadlo zahraje zase příště.
Marie Adamcová

KALENDÁŘ ČERVENEC
Pondělí 27. 6.
15.00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
16.00 – Svésedlice - mše
Středa 29. 6. Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů
17.30 – Přáslavice – mše
18.30 - Velká Bystřice – mše pro děti a mládež na závěr
školního roku. Po mši posezení na farní zahradě
Čtvrtek 30. 6.
7.30 - Velká Bystřice – tichá ranní mše
16.00 – Bukovany – tichá adorace
17. 00 – Bukovany – mše
Pátek 1. 7. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně
17.00 – Hlubočky – mše
18.30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 2. 7.
10.00 – Velká Bystřice – křestní obřad
17.30 - Přáslavice – mše s nedělní platností
Neděle 3. 7. XIII.neděle v mezidobí
8.00 – Velká Bystřice – mše
9.30 – Hlubočky – mše ze Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně
11.00 – Bukovany – mše (zástup)
11.00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf Smahel)
15.30 – Protivanovský mlýn – mše na tábořišti v přírodě na
začátku pobytu
(otec Josef Opluštil bude od nedělního odpoledne 3. 7. do
sobotního rána 9. 7. na letním stanovém táboře s dětmi)
Pondělí 4. 7.
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše (zástup otec Fero
Petrik)
Úterý 5. 7. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
8.00 – Velká Bystřice – mše (zástup otec Pavel Bačo)
9.30 – Hlubočky – mše ze Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně
Čtvrtek 7. 7.
17. 00 – Bukovany – mše (zástup bratři premonstráti)
Pátek 8. 7.
17.00 – Hlubočky – mše (zástup bratři dominikáni)
18.30 – Vel. Bys. – mše (zástup bratři dominikáni)
Sobota 9. 7.
11.00 – Velká Bystřice – svatební mše
17.30 - Přáslavice – mše s nedělní platností (zástup P. František
Dobeš)
15.30 – Protivanovský mlýn – mše na tábořišti v přírodě na
závěr
Neděle 10. 7. XV.neděle v mezidobí
8.00 – Velká Bystřice – mše
9.30 – Hlubočky – mše
11.00 – Bukovany – mše
11.00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf Smahel)
Pondělí 11. 7.
15.00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
Středa 13. 7.
17.30 – Přáslavice – mše; 18,30– Vel.Bys. – mše
Čtvrtek 14. 7.
17.30 – Bukovany – mše
Pátek 15. 7.
16.30 – Hlubočky – Svátost smíření
17.00 – Hlubočky – mše
18.00 – Vel. Bys. Svátost smíření
18.30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 16. 7.
17.30 - Přáslavice – mše s nedělní platností
Neděle 17. 7. XVI. Neděle v mezidobí
8.00 – Vel. Bys. – mše; 9,30 – Hlubočky – mše
11.00 – Bukovany - mše; 11,00 – Bystrovany – mše
17.00 – Slezká Harta – mše na skautském táboře

Pondělí 18. 7.
17.30 – Bukovany – mše
Středa 20. 7.
17.30 – Přáslavice – mše; 18,30– Vel.Bys. – mše
Čtvrtek 21. 7.
14.00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše (oslava patronky
Domu pokojného stáří – svaté Anny)
Pátek 22. 7.
16.30 – Hlubočky – Svátost smíření
17.00 – Hlubočky – mše
18.00 – Vel. Bys. Svátost smíření
18.30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 23. 7.
10.00 – Vel. Bys. – křestní obřad
17.30 - Přáslavice – mše s nedělní platností
Neděle 24. 7. XVII. Neděle v mezidobí
8.00 – Vel. Bys. – mše (otec Metoděj Hofman)
10.00 - Bouzov (sv. Máří Magdaléna) – poutní mše (slouží otec
Josef Opluštil)
9.30 – Hlubočky – mše (otec Metoděj Hofman)
(vzpomínka na Václava Bohačika + 23. 7. 09)
11.00 – Bukovany – mše (zástup)
11.00 – Bystrovany – mše zastupuje otec Rudolf Smahel
Pondělí 25. 7.
15.00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
Středa 27. 7.
17.30 – Přáslavice – mše; 18,30– Vel.Bys. – mše
Čtvrtek 28. 7.
8.00 – Mrsklesy - mše; 17,30 – Bukovany – mše
Pátek 29. 7.
16.30 – Hlubočky – Svátost smíření
17.00 – Hlubočky – mše
18.00 – Vel. Bys. Svátost smíření
18.30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 30. 7.
17.30 - Přáslavice – mše s nedělní platností
Neděle 31. 7. XVIII. Neděle v mezidobí
8.00 – Vel. Bys. – mše; 9,30 – Hlubočky – mše
11.00 – Bukovany - mše; 11,00 – Bystrovany – mše
Změna programu vyhrazena.
Sledujte, prosím, nedělní ohlášky!
Připravujeme:
Pondělí 1. 8.
15.00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše , 16,00 – Mrsklesy mše
Středa 3. 8.
17.30 – Přáslavice – mše; 18,30– Vel.Bys. – mše
Čtvrtek 4. 8.
17.30 – Bukovany – mše
Od 5. 8. do 7. 8. společná dovolená rodin Smilovský mlýn
Pátek 5. 8. (první pátek)
16.30 – Hlubočky – Svátost smíření
17.00 – Hlubočky – mše
18.00 – Vel. Bys. Svátost smíření
18.30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 6. 8.
17.30 - Přáslavice – mše s nedělní platností (zástup)
Neděle 7. 8. XIX. Neděle v mezidobí
8.00 – Vel. Bys. – mše; 9,30 – Hlubočky – mše
11.00 – Bukovany - mše; 11,00 – Bystrovany – mše
Od 8. 8. do 23. 8. Otec Josef bude na Světovém setkání
mládeže v Madridu
Rozpis bohoslužeb a zastupovaní po dobu nepřítomnosti bude
upřesněn.

OZNAMY
Farní knihovna oznamuje všem, že od 1.7.2011 bude opět otevřena a to každý pátek od 17.00-18.00 hod.
Knihovna je nyní umístněna na faře v zasedací síni Charity.
MIMOJINÉ
Velkobystřické varhany – sbírka
27.května při „Noci kostelů“ byla tedy zahájena oficiální sbírka na opravu a rekonstrukci našich varhan. Na
nástěnce pod kůrem jsou uvedeny některé zajímavé informace o našich varhanách a dočasná otevřená
pokladnička. Na nové pokladničce „uzavřené, píšťalové“ se pracuje a doufám, že bude brzy k dispozici. Za
měsíc červen 2011 se vybrala částka 14.982,- Kč (podrobný rozpis je k dispozici komukoliv k nahlédnutí).
Dárcům moc děkujeme a jsem rád, že osud varhan nám není lhostejný. Ještě jednou uvádím způsob, jak můžete
přispět jakoukoliv finanční částkou:
buď převodem na účet číslo: 1820154309/0800, vs: 440, ks: 0378, popis příkazce: jméno dárce, anebo finanční
částkou předanou komukoliv z pracovní skupiny: otci Josefovi, p.Slámovi, p.Juráňovi, p.Vlkovi.
Zpracoval: Lubomír Vlk
Socha sv. Bartoloměje
V minulých dnech jste si mohli všimnout toho, že pískovcová socha svatého Bartoloměje před farním kostelem
ve Velké Bystřici, se chránila před deštěm jakousi pláštěnkou. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu
restaurování této památky. Tato socha je v seznamu kulturních památek a opravu může provádět jen restaurátor
s licencí, tedy s povolením ministerstva kultury.
Náklady na restaurování jsou vyčísleny na 69.740,- Kč a budou částečně hrazeny z farních zdrojů, tedy z darů
věřících, popřípadě z pronájmu nemovitosti. Většinu prostředků – a to 50.000,- Kč, poskytl Olomoucký kraj
z programu podpory kultury a památkové péče. Oprava bude ukončena dle smlouvy nejpozději do konce
prázdnin, ale je možné, že se dokončí i dříve.
Tomáš Zendulka
Klaun
K jednomu slavnému psychiatrovi do ordinace vstoupil muž. Vypadal velmi vyrovnaně, seriózně a elegantně. Po
několika větách však lékař poznal v jeho nitru sklíčenost, velkou melancholii a hluboký smutek. Dozvěděl se, že
muže tyto pocity neopouštějí a pozvolna ho ubíjejí.
Lékař se tedy pustil přesně podle svých lékařských zkušeností do léčení. Na konci rozmluvy navrhl pacientovi:
„Víte co? V našem městě je právě cirkus. Zajděte tam dnes večer. Vystupuje tam velice slavný klaun, který už
rozesmál a pobavil půlku světa, všichni mluví jen o něm.“
V tu chvíli vyhrkly muži do očí slzy a zašeptal: „ Ten klaun, to jsem já.“
„Jedna věc mi dělá velké starosti… Jak to mám udělat, když mám mluvit sama za sebe?Kdy mohu být skutečně
sama sebou?Něco předstírám, protože se nemohu ukázat taková jaká jsem…trošku upravím, abych se druhým
líbila. Nevím, možná takové starosti mají i ostatní… Možná se také chtějí zdát silnější a chytřejší, než doopravdy
jsou…“
(Anna 14 let)
Dnes se už konečně uvolni, zbav se strachu, přestaň se stydět a buď jen sám sebou.
Bruno Ferrero – Příběhy pro potěchu duše.
POZVÁNKY
******************************************************************************************
Pozvánka na výlet
Volím tuto veřejnou cestu k dotazu, zda by se někdo chtěl zúčastnit jednodenního výletu do sídelního hradu
pana Herborta z Fulštejna. S hradem to už nemá moc společného - jedná se o zříceninu. Hrad Fulštejn se nachází
v Osoblažském výběžku v katastru obce Bohušov. Tento pán Herbort z Fulštejna je pochován v našem kostele a
nikdy se nezapomene na nás podívat z náhrobku v presbytáři. Vzhledem ke složitému cestování hromadnými
prostředky pojedeme auty. Cesta trvá asi 1,5 hodiny. Budou připraveny také hry pro děti. Navrhoval bych
nějakou sobotu nebo pátek. Pokud budete mít zájem, dejte zprávu třeba emailem tomas@zendulka.cz Napište
váš typ, kdy se vám to hodí a na základě toho zvolíme vhodný termín.
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