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ÚVODNÍK
Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Duch Boží proti nim.
Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Skutky lidské
svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství,
čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,
závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám to
znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na Božím království.
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání…
„Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.“
(Viz Gal. 5, 13 - 25)
Milí čtenáři Děníčku!
O malé děti se jednak bojíme, jednak nás rozčilují…Mimo jiné svými nesčetnými
proč!? Nás dospělé tato jejich schopnost vytvářet zdánlivě nekonečný řetěz otázek někdy přivádí k tomu,
abychom je nějak odbývali. Třebas replikou: „Pro slepičí kvoč!!“ Podotýkám, že všichni dospělí byli jednou
děti, a právě prostřednictvím těchto otázek nalezli dříve či později svět dospělých. Bez nich by člověk zůstal
dětinským.
V podobném smyslu je pro nás – děti Boží, nutné ptát se. Bez otázek nikdy nepochopíme, proč žijeme. Ježíš říká
o Svém Duchu, že nás uvede do plnosti Pravdy. Je životně potřebné klást Duchu Svatému otázky. Zvláštností
těch otázek je pak, že probouzejí další a další. Pokud si třeba položíme otázku po působení Ducha, logicky nás
naše „zvědavost“ vede víc, aby působil v mém životě.
Přeji a vyprošuji vám všem požehnané léto plné nových duchovních podnětů.
Váš otec Josef
CO SE DĚLO
Noc kostelů a festival duchovní hudby ve Velké Bystřici
"Ve Velké Bystřici je vynikající sbor, nedávno jsem ho slyšel", řekl mi dnes u dominikánů jeden muzikant, aniž
tušil, že se sborem nějak souvisím. "V té Bystřici se toho tolik děje..."(jeden z účastníků včerejšího festivalu).
"Bystřice je líheň muzikantů všeho druhu", pravil už nevím kdo, ale myslím, že i toto všechno patří do odkazu P.
J. Olejníka, jemuž jsme věnovali včerejší festival duchovní hudby. Ale o něm až dále. Tento měsíc byl ještě
pestřejší. Noc kostelů se vydařila. Měli jsme sice hned od začátku skluz, ale to asi patří ke každému takovému
festivalu. Večer to byl hektický, protože mnoho z nás pendlovalo mezi Bukovanami a Bystřicí - ať už účinkující
nebo diváci - a všichni jsme byli z průběhu akce vzrušení a plní dojmů, nadšení z toho, co jsme slyšeli a zažili.
Nakonec jsme se sešli na faře, kde jsme si připili dobrým vínem a pak sdělovali zážitky, hodnotili... a byli
šťastní, že to máme za sebou a spokojení s průběhem i vyzněním večera. (Sbor a Misty zazpívali téměř samé
premiérové kusy, varhaník Luboš doplnil koncert krásnou klasikou a spolu provedli jeden z Ebenových
Liturgických zpěvů - o bukovanském programu se píše na jiném místě - a na závěr večera zazněly krásné
poetické písně v podání Miladky Umlaufové a její kapely Grúni.)Bylo nám všem spolu dobře a začali jsme
spřádat další plány a rozvíjet vize...
A pak po třech týdnech další událost: Festival duchovní hudby, věnovaný odkazu našeho dlouholetého
sbormistra, skladatele, pedagoga a kněze Josefa Olejníka. Poněkud náročné uspořádat další akci podobného

rozsahu a snad ještě většího dosahu v tak krátké době. Ale stálo to zato. Ještě vyčerpaná sedím spokojeně v
křesle a vzpomínám na uplynulé hodiny. Několikatýdenní vysilující příprava, promýšlení detailů, plakáty,
komunikace s mnoha lidmi, pečení,...A pak den D, hodina H. Sbory se sjely, rozezpívaly, provedly vynikající
festivalová vystoupení, doc. Miroslav Vepřek, Ph.D., nám známý jako kytarista a zpěvák skupiny Alibaba (a
vloni také součást skupiny Milady Umlaufové), promluvil o staroslověnštině (tedy církevní slovanštině), o
jejích kořenech v dobách Cyrila a Metoděje a její kontinuitě až do dnešních dob. Otec Rudolf Smahel sloužil ve
staroslověnštině mši západního obřadu a všechny sbory ji střídavě doprovázely svými zpěvy, rovněž v tomto
historickém, ale stále živém jazyce.A nakonec jsme se opět sešli v orlovně s ostatními zpěváky k dobrému
pohoštění. Povídali jsme si o zpívání i mnoha dalších věcech a všichni byli spokojení. Vystoupení se sborům
vydařila, staroslověnská mše byla pestrá a krásná a prostředí přátelské a vlídné. Ocenili, že nešlo o soutěž, ale
naopak o to naučit se něco nového od ostatních a prožít si tento hudební svátek také duchovně a ve společenství.
Otec Olejník nikdy nebyl pro koncertování, ale myslím, že tento den se mu s námi moc líbilo, a my doufáme, že
se nám podařilo předat dál něco z jeho odkazu...
Je krásné tvořit hudbu.
Je krásné tvořit cokoliv.
Je krásné jen tak být a být přitom ve společenství a současně ve společnosti Boží.
Bohu díky.
Velký dík patří Marušce Pleskové, "matce festivalu" a hlavní organizátorce, Alici Bohačíkové, její pravé ruce a
vykonavatelce všech úmorných služeb, Petrovi Nakládalovi za brilantní moderování, sboristkám a orlicím i
ostatním ženám a dívkám, které nachystaly výborné pohoštění, všem zpěvákům, kteří strávili mnoho hodin navíc
zkoušením nových skladeb a pilováním starších a pak všem ostatním účinkujícím na obou akcích, kteří věnovali
mnoho času a často i peněz, aby všechna vystoupení byla co nejlepší.
Ivana Juráňová
Noc kostelů v Hlubočkách
Hlavním tématem letošní hlubočské Noci kostelů byly zvony. Nejen proto, že ke každému kostelu
neodmyslitelně patří, ale hlavně proto, že farníci z Hluboček pořádají sbírku na pořízení nového zvonu. Práce
na novém zvonu již úspěšně probíhají, a proto si návštěvníci kostela mohli prohlédnout místo ve věži, kde bude
nový zvon zavěšen . Prohlídka věže byla spojena i s výkladem o významu zvonů a zvonění, o jejich historii a
současnosti.
Krásná hudba byla nezapomenutelným zážitkem pro všechny návštěvníky. Výborná akustika, ale hlavně
mistrovsky přednesené skladby, ať již v podání dětí Základní umělecké školy v Hlubočkách pod vedením pana
učitele Demla, nebo pozdější koncert klarinetového tria ve složení Tomáš Krätschmer, Josef Novák a Hanka
Janečková .
Závěr večera byl zadán pro ztišení. V ztichlém prostoru chrámové lodi, kdy bylo slyšet pouze tichou hudbu a
mihotavé světlo svící dokreslovalo krásu a jedinečnost těchto okamžiků, mohl každý příchozí rozjímat, modlit se
nebo jen tiše poslouchat.
Dagmar Samková
Noc kostelů v Bukovanech
Letos se do Noci kostelů zapojily také Bukovany. A to nejen kvůli chystanému dvacátému výročí posvěcení , ale
i kvůli přiblížení křesťanských pokladů širší veřejnosti. Snad jsme tady zaseli dobré semeno do srdcí lidí, kteří
náš kostelík navštívili. Zalévat už bude Bůh.
Ještě malé ohlédnutí za programem: Tento večer slavnostně zahájil rozezvučený zvon, kostelík se naplnil do
posledního místa a otec Josef uvítal celé shromáždění. Návštěvníci mohli zhlédnout výstavku zachycující
dvacetiletou historii kostelíka. Nechyběl ani koncert složený z různých žánrů. Prostorami se nesly zvuky
lidových písní v podání souboru Krušpánek. Následovalo krátké, ale o to energičtější vystoupení jazzového tria.
Jako třetí zazněl velkolepý muzikál Bídníci. Celý program završilo mistrovské dílo Václava Renče za doprovodu
kytary - Popelka Nazaretská.
V programu účinkovali především mladí. Tímto chceme poděkovat všem, kteří se na tomto díle jakkoli podíleli.
Věříme, že jejich úsilí přineslo a ještě přinese plody.
Veronika Bergerová
MIMOJINÉ
Dopis od Pala
Drazí strýcové, tety a přátelé z farnosti,
s láskou posílám pozdravy vám i vašim rodinám. I má rodina posílá pozdravy z celého srdce. Děkuji za
nádherný dárek k vánocům (cestovní tašku), který jsem dostala díky vašemu laskavému příspěvku. Doufám, že

jste krásně oslavili Vánoce. My jsme 26. ledna slavili Den Republiky, 30. byl Den míru. Modlili jsme se za mír
v naší zemi a za celý svět. Právě v tento den si připomínáme zavraždění Mahtmá Ghándího.
Můj poslední studijní den byl 4. února. Dokončil jsem všechny přípravné testy. Ve chvíli, kdy vy dostanete můj
dopis, už budu mít závěrečné zkoušky za sebou. Doufám, že zvládnu všechny předměty. Potom budeme mít
dlouhé letní prázdniny.
Mé známky z druhéno pololetí jsou následující: Kanada - 54, angličtina - 53, fyzika - 52, chemie - 60,
matematika - 54, elektronika – 63.
Národní den mládeže byl poprvé slaven v Mangalore 12.-16. ledna. Dnes jej slavíme 12., v den narození Swami
Vivekanada . Festival je organizován každý rok Ministerstvem mládeže a sportu. Letos byl už 17. ročník.
Podporuje národní integraci, harmonii v komunitě, bratrství a odvahu mezi mládeží. Jeho cílem je také přinést
kvality jako je týmová práce a vůdcovství u mladých. Událost nese heslo „Oslava rozmanitosti v jednotě“.
Skládá se různých kulturních soutěží a vystoupení, zahrnujících lidové a klasické tance, jednoaktové hry atd.
Tančily se například tance Kathak, Manipuri a Odissi. Instrumentální sola hrály flétny, sitary, veeny a jiné.
Probíhaly také různé nesoutěžní sporty či festival jídla (food festival). Pro mladé z Mangalore to byla skvělá
příležitost setkat se z účastníky z jiných států.
Přeji vám nové probuzení, tichou radost a požehnání, jaké jen vaše srdce může okusit s příchodem tohoto
krásného období. Doufám, že Velikonoce prožijete mile a hluboce.
S úctou váš Pal Vignesh
Sbírka na varhany
K 30.6.2012 máme na účtě na varhany celkem 168 331 Kč. Jak jistě víte mnoho projektů ve farnosti a okolí je
financováno se spoluúčastí z různých fondů. V minulosti bohužel žádný z těchto dotačních programů
neumožňoval realizaci opravy či rekonstrukci varhan, hudebních nástrojů, zvonů apod. Letos byla poprvé tato
možnost poskytnuta v „Programu rozvoje venkova“ Osy IV Leader. Nutno poděkovat našemu panu starostovi,
který nás na tuto možnost upozornil. Na vypracování projektu jsme měli velmi málo času, kolem 4 týdnů.
Během této doby se muselo zajistit spousty dokumentů, žádostí, výkresů, povolení, razítek a souhlasů. Nechci
tady vše dopodrobna vyjmenovávat.
Velmi mnoho práce zde udělali Ivoš Slavotínek a Jan Gottwald, díky kterým se vše stihlo včas a žádost byla
podána v termínu a v pořádku. V půli června jsme museli projekt obhájit před výběrovou komisí MAS a do
týdne přišlo vyrozumění, že naše žádost byla zařazena k doporučení ke spolufinancování. Nyní čekáme na
závěrečné rozhodnutí krajské komise, které by mělo přijít do konce července. Věříme a doufáme ....
Zpracoval Lubomír Vlk
Sociální poradenství Charity Olomouc nově i ve Velké Bystřici
Charita Olomouc rozšiřuje od 12. července 2012 působnost Poradenského centra i mimo území města
Olomouce. Charitní Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc připravilo pro obyvatele města Velká Bystřice
novou službu - odborné sociální poradenství. Služba bude poskytována bezplatně sociálními pracovníky přímo v
prostorách Městského úřadu Velká Bystřice na Zámecké ulici č. 79. V první fázi letního zkušebního provozu
bude poradna otevřena ve čtvrtky 12. i 26. 7. a 9. i 23. 8. 2012, vždy od 13.00 do 15.00.
Lidé se na nás mohou obracet s problémy v oblasti sociálního zabezpečení (vyřizování důchodů, sociálních
dávek, sociální pomoci a další), zaměstnanosti (záležitosti pracovně-právní, vyplňování žádostí, vyjasnění
obsahu dokumentů aj.), zadluženosti (exekuce, oddlužování), bytové problematiky (výpovědi z bydlení, ztráty
bydlení, smluvní zabezpečení bydlení atd.) či rodinných a mezilidských vztahů. Máme také vytvořenou síť
kontaktů na další odborníky a specializované instituce, s nimiž spolupracujeme. V případě potřeby můžeme
nabídnout i asistenci při jednání s úřady.
Vedle odborného sociálního poradenství umí zaměstnanci taktéž pracovat s osobami v akutní krizi, které již
nemohou zůstat doma, protože se jim zde již nedostává bezpečí a klidného zázemí. Tuto pomoc poskytujeme
obětem trestné činnosti, domácího násilí, mimořádných události, a vůbec těm, kteří mají pocit, že jsou zcela na
dně a neví, co mají dělat dále.
Bližší informace lze získat telefonicky na následujících charitních číslech: Poradenské centrum v Olomouci,
Wurmova 5, tel. +420 585 203 102; sociální pracovník Jan Řezníček, tel. +420 736 764 804. PhDr. Jana
Haasová - vedoucí střediska +420 739 246 035
Primiční mše svatá Josefa Novotného
Primiční mši svatou bude novokněz Josef Novotný slavit v neděli 1. července na pódiu na farských humnech
nedaleko kostela sv. Prokopa. Ve 14:30 hodin se koná modlitba na závěr duchovní obnovy farnosti. V 15:00
hodin začne primiční mše svatá ke cti svatého Prokopa, patrona farnosti. Po mši svaté jsou účastníci primice
zváni na posezení při hudbě a občerstvení.

KALENDÁŘ ČERVENEC
Neděle 1. 7. XIII.neděle v mezidobí
8,00 – Velká Bystřice – mše
9,30 – Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany – mše
11,00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf
Smahel)
15,00 – Žďár nad Sázavou – primiční
mše (novokněz otec Josef Novotný)
16,00 – Velká Bystřice (kostel) – svátost
smíření (otec František Polášek)
Pondělí 2. 7.
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše ( otec Bohumír
Vitásek)
Středa 4. 7.
18,00 - Kocourovec – mše kapli
Čtvrtek 5. 7. Slavnost svatých Cyrila a
Metoděje
8,00 – Velká Bystřice – mše
9,30 – Hlubočky – mše
18,00 – Přáslavice – mše
Pátek 6. 7.
17,00 – Hlubočky – mše
18,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 7. 7.
9,00 – Protivanovský mlýn – mše na
skautském táboře
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní platností
Neděle 8. 7. XIV.neděle v mezidobí
8.00 – Velká Bystřice – mše
9,30 – Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany – mše
11,00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf
Smahel)
16,00 – Velká Bystřice (kostel) – svátost
smíření (zástup)
17,00 – Slezká Harta – mše na skautském
táboře
Pondělí 9. 7.
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše (otec Bohumír
Vitásek)
16,00 – Svésedlice – mše v kapli
Čtvrtek 12. 7.
17,00 – Bukovany – mše
18,00 – Přáslavice – mše

Pátek 13. 7.
17,00 – Hlubočky – mše
18,00 – Vel. Bys. - svátost smíření
18,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 14. 7.
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní platností
Neděle 15. 7. XV. Neděle v mezidobí
8,00 – Vel. Bys. – mše
9,30 – Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany – mše
11,00 – Bystrovany – mše
16,00 – Velká Bystřice (kostel) – svátost
smíření (otec Josef)
Pondělí 16. 7.
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše ( zástup)
15,30 – Protivanovský mlýn – mše na
skautském tábořišti
Otec Josef Opluštil bude od pondělního odpoledne 16. 7.
do pondělka 23. 7. na letním stanovém táboře s dětmi
Čtvrtek 19. 7.
17,00 – Bukovany – mše (zástup)
18,00 – Přáslavice – růžencová pobožnost
Pátek 20. 7.
17,00 – Hlubočky – mše (zástup)
18,00 – Vel. Bys. - svátost smíření (zástup)
18,30 – Vel. Bys. – mše (zástup)
Sobota 21. 7.
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní platností
(zástup)
Neděle 22. 7. XVI. Neděle v mezidobí
8,00 – Velká Bystřice – mše (zástup)
9,30 – Hlubočky – mše (zástup)
11,00 – Bukovany – mše (zástup)
11,00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf
Smahel)
16,00 – Velká Bystřice (kostel) – svátost
smíření (zástup)
Čtvrtek 26. 7. Památka svatého Jáchyma a
svaté Anny
14,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše (oslava
patronky Domu pokojného stáří – svaté Anny)
17,00 – Bukovany – mše (zástup)
18,00 – Přáslavice – mše
Pátek 27. 7.
17,00 – Hlubočky – mše

18,00 – Vel. Bys. - svátost smíření
18,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 28. 7.
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Neděle 29. 7. XVII. Neděle v mezidobí
8,00 – Vel. Bys. – mše
9,30 – Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany – mše
11,00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf
Smahel)
16,00 – Velká Bystřice (kostel) – svátost
smíření (otec Josef)
Pondělí 30. 7.
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše ( otec
Bohumír Vitásek)
16,00 – Mrsklesy - mše v kapli
Od 31. 7. do 4. 8. Otec Josef bude na
krátkém pobytu v zahraničí
Čtvrtek 2. 8.
17,00 – Bukovany – mše (zástup)
18,00 – Přáslavice – růžencová
pobožnost
Pátek 3. 8. (první pátek)
16,30 – Hlubočky – svátost smíření
(zástup)
17,00 – Hlubočky – mše (zástup)
18,00 – Vel. Bys. - svátost smíření
(zástup)
18,30 – Vel. Bys. – mše (zástup)
Sobota 4. 8.
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností (zástup)
Neděle 5. 8. XVIII. Neděle
v mezidobí
8,00 – Vel. Bys. – mše
9,30 – Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany – mše
11,00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf
Smahel)
16,00 – Velká Bystřice (kostel) – svátost
smíření (otec Josef)
Změna programu vyhrazena.
Sledujte, prosím, nedělní ohlášky.

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

POUŤ DO KOCLÍŘOVA NA FATIMSKÝ DEN
ODJEZD:
PŘÍJEZD:
CENA:
PROGRAM:

Autobus bude odjíždět 13.8.2012 v 7,00 hod. od ZŠ ve Velké Bystřici
ve stejný den do 19:00
140 Kč
8.30 hod. růženec;
9 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti;
po mši sv. adorace, žehnání nemocných a zásvětný průvod, Te Deum

V případě zájmu pojede autobus po jednotlivých obcích farnosti. Přihlášky na formulář v předsíni kostela ve
Velké Bystřici.
Vychází 1.7.2012, uzávěrka dalšího čísla 25.7.2012. Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na denicekvb@seznam.cz. Farní
webové stránky www.farnost-vbystrice.wz.cz, příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na farnostvbystrice@centrum.cz. Redakční rada:
Eva Krätschmerová, Miloslav Krätschmer , P. Josef Opluštil, – Vydává Římskokatolická Farnost Velká Bystřice pro vnitřní potřebu farnosti. Cena: dle zvážení

