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Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!
Milosrdný a milostivý je Hospodin,–
shovívavý a plný lásky. – Dobrotivý je
Hospodin ke všem – a soucit má se všemi
svými tvory. Oči všech doufají v tebe – a ty
jim dáváš pokrm v pravý čas. – Otvíráš svou
ruku – a sytíš vše ţivé s laskavostí.
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých
cestách – a svatý ve všech svých činech.–
Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, –
všem, kdo ho vzývají upřímně.

Moji milí farníci.
Píšu vám všem ještě před svým odjezdem do Španělska. Moje cesta a pobyt tam je spojen s posláním kaplana
pro mládeţ. Budu tam doprovázet mladé poutníky z našeho olomouckého děkanátu (Na základě biskupského
dekretu je to vlastně moje třetí farnost). Nepokládejte tuto cestu za dovolenou či
výlet vašeho faráře, spíše naopak. Vhodnější název je pouť, a jak asi především vy
dříve narození víte, je dobré spojit úděl poutníka (nepohodlí dlouhé cesty, nejistotu,
pobyt v cizí neznámé zemi atd.) s nějakým úmyslem (za někoho potřebného nebo
něco naléhavého..) Rád bych i tímto byl uţitečný našemu společenství a proto
jsem, po dlouhém rozvaţování o potřebnosti a naléhavosti, došel myšlenkovou
cestou k rozhodnutí obětovat vše výše naznačené - za lidi, kteří mi v obou farnostech
různými způsoby pomáhají....aby jim Pán nejen jejich námahu, starosti a rozčilování atd. a vůbec vše, co dělají
pro naše společenství nejen vynahradil...Ale.. aby jim Pán ve své Všemohoucnosti poslal další pomocníky. (Viz
Mt. 9, 37…Ţeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste Pána ţně, aby poslal dělníky na svou ţeň) .
Váš otec Josef
P.S.
Jednou z největších obtíţí poutníka je umění svěřit všechny a všechno, za co nese zodpovědnost Bohu a věřit, ţe
On se postará… Milí farníci, svěřuji vás do rukou Boţích v době své nepřítomnosti od pondělka 8. srpna do
úterka 23 srpna 2011 a zároveň vás prosím o vaši modlitební podporu.
CO SE DĚLO
Festival duchovní hudby„Chvalte Hospodina – hudební poselství P.J.Olejníka“
Kostel Stětí sv.Jana Křtitele ve Velké Bystřici byl v sobotu 25.6.2011 místem krásného setkání a vzpomínky na
doc.Mag.Josefa Olejníka: Chrámový sbor, který zde P.J.Olejník vedl plných 33 let, uspořádal festival duchovní
hudby s názvem „Chvalte Hospodina – hudební poselství P.J.Olejníka“. Zazněly zde působivé melodie nejen
z tvorby P.J.Olejníka, ale i skladby starých mistrů a současných skladatelů, jak v češtině, tak v latině i

staroslověnštině. Vrcholem festivalu byla slavná mše sv. (slouţil Mons. Josef Nuzík, generální vikář) za účasti
všech vystupujících chrámových sborů – Chorus Mauritiensis Olomouc, Cecilské hudební jednoty Ústí nad
Orlicí a Chrámového sboru z Velké Bystřice. Nádherným způsobem zazpívaly Českou mši z Andělské Hory,
propria ze svátku Těla a Krve Páně a ze svěcení kněţí, vše z dílny P.J.Olejníka. Byl to velmi silný duchovní
záţitek! Otec Olejník, jak se mu vţdy říkalo, měl úţasný dar spojit Boţí slovo s hudbou tak, ţe se zarývá do
srdce a naplňuje úsloví: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí“!
Přáním pořadatelů je, aby se festival „Chvalte Hospodina – hudební poselství P.J.Olejníka“ stal ţivou „pamětní
deskou“ a vyzval všechny chrámové sbory, které mají vztah k tvorbě P.J.Olejníka, k účasti v příštích ročnících.
Marie Plesková
KALENDÁŘ SRPEN
Pondělí 1. 8.
7,30 – Svésedlice - mše
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
(zástup)
16,00 – Mrsklesy - mše
Středa 3. 8.
17,30 – Přáslavice – mše
18,30– Vel.Bys. – mše
19,00 – Vel. Bys. – pastorační rada
farnosti Vel. Bys. a Hlubočky
Čtvrtek 4. 8.
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 5. 8. (první pátek)
16,30 – Hlubočky – svátost smíření
17,00 – Hlubočky – mše
18,00 – Vel. Bys. Svátost smíření (otec
František Dobeš)
18,30 – Vel. Bys. – mše (otec František
Dobeš)
Sobota 6. 8.
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností (otec František Dobeš)
Neděle 7. 8. XIX. Neděle v mezidobí
8,00 – Vel. Bys. – mše; 9,30 –
Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany - mše; 11,00 –
Bystrovany – mše (otec Rudolf Smahel)
Pondělí 8. 8.
7,30 – Svésedlice - mše
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
(zástup)
17,00 – Olomouc (katedrála) – mše pro
poutníky do Španělska
18,30 – Olomouc - odjezd na Světového
setkání mládeţe
Středa 10. 8.
17,30 – Přáslavice – mše
18,30– Vel.Bys. – mše
Čtvrtek 11. 8.
17. 00 – Bukovany – mše
Pátek 12. 8.
17,00 – Hlubočky – mše
18,30 – Vel. Bys. – mše (otec František
Dobeš)
Sobota 13. 8.
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností (otec František Dobeš)

Neděle 14. 8. XX. neděle v mezidobí
8.00 – Velká Bystřice – mše (otec Bohumír
Vitásek)
9,30 – Hlubočky – mše (otec Bohumír
Vitásek)
11,00 – Bukovany – mše (otec Pavel
Strejček )
11,00 – Bystrovany – mše - slouţí otec
Rudolf Smahel
Pondělí 15. 8. Slavnost Nanebevzetí P.M.
7,30 – Svésedlice - mše
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
(otec Bohumír Vitásek)
Středa 17. 8.
17,30 – Přáslavice – mše
18.30 - Velká Bystřice – mše
Čtvrtek 18. 8.
17. 00 – Bukovany – mše
Pátek 19. 8.
17,00 – Hlubočky – mše
18,30 – Vel. Bys. – mše (otec František
Dobeš)
Sobota 20. 8.
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností (otec František Dobeš)
Neděle 21. 8. XXI. neděle v mezidobí
8.00 – Velká Bystřice – mše (otec
František Dobeš)
9,30 – Hlubočky – mše (otec František
Dobeš)
11,00 – Bukovany – mše (otec Pavel
Strejček )
11,00 – Bystrovany – mše (Patrocinium
svatého Bartoloměje) slouţí otec Rudolf
Smahel
Pondělí 22. 8.
7,30 – Svésedlice 15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
(otec Bohumír Vitásek)
Úterý 23. 8.
Návrat ze Světového setkání mládeţe
Středa 24. 8.
17,30 – Přáslavice – mše
18,30– Vel.Bys. – mše
Čtvrtek 25. 8.
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 26. 8.
16,30 – Hlubočky – Svátost smíření
17,00 – Hlubočky – mše

18,00 – Vel. Bys. Svátost smíření
18,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 27. 8.
8,00 – Vel. Bys. (fara, kostel a okolí) –
brigáda na přípravu farního dne
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Neděle 28. 8. XXII. Neděle v mezidobí
9,30 – Hlubočky – mše
10,00 – Vel. Bys. – mše (patrocinium
Stětí svatého Jana Křtitele) hlavní
celebrant bude otec Augustin Gazda OSB
14,30 – Vel. Bys. – novokněţské
poţehnání (otec Libor Churý)
15,00 – Velká Bystřice (farní zahrada)
farní den
Pondělí 29. 8.
7,30 – Svésedlice - mše
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
Středa 31. 8.
17,30 – Přáslavice – mše
18,30 – Vel.Bys. – mše
Čtvrtek 1. 9.
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 2. 9. (první pátek)
16,30 – Hlubočky – svátost smíření
17,00 – Hlubočky – mše
18,00 – Vel. Bys. Svátost smíření
18,30 – Vel. Bys. – mše
19,30 – Vel. Bys. (fara) - setkání
katechetů
Sobota 3. 9.
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní
platností
Neděle 4. 9. XXIII. Neděle v mezidobí
8,00 – Vel. Bys. – mše; 9,30 – Hlubočky
– mše
11,00 – Bukovany - mše; 11,00 –
Bystrovany – mše (otec Rudolf Smahel)
Pondělí 5. 9.
7,30 – Svésedlice - mše
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
18,00 – Vel. Bys. (fara) setkání s rodiči a
dětmi ohledně výuky náboţenství
Změna programu vyhrazena.
Sledujte, prosím, nedělní ohlášky

MIMOJINÉ
Denní modlitba Apoštolátu (pro členy ţivého růţence)
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpení ve spojení s
Jeţíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa. Duch svatý,
který jej vedl, kéţ je i mým průvodcem a vyzbrojí mne silou ke svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve,
zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové na tento měsíc:
Všeobecný úmysl: Aby Světový den mládeţe v Madridu povzbudil mladé lidi k ukotvení a nalezení ţivota v
Kristu.
Misijní úmysl: Aby křesťanský Západ veden Duchem svatým znovu objevil svěţest a nadšení své víry.
Úmysl našich biskupů: Abychom byli neustále ţiveni Boţím slovem a nebeským chlebem Eucharistie a
poznávali, jak velké věci s námi koná Ten, který si nás zamiloval a povolal ve křtu ze tmy do svého
podivuhodného světa.
Úmysl farnosti: Za všechny naše nemocné spolubratry a sestry.
- Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás
- Svatá Terezie od Dítěte Jeţíše, oroduj za nás.
DALŠÍ OZNAMY
Dopravní omezení u farního kostela ve Velké Bystřici
město Velká Bystřice bude v příštích 3 měsících rekonstruovat mimo jiné ul. Kříţkovského- spodní cestu ke
kostelu, horní cestu pod orlovnou i 2. část opěrné zdi.
Z tohoto důvodu dojde postupně k úplné uzavírce ul. Kříţkovského.
Ty z vás, kteří jezdí ke kostelu automobilem:
1) a nemají ţádné zdravotní omezení- prosím, aby vyuţívali k parkování parkoviště u školy, zdravotního
střediska nebo hřbitova a přišli ke kostelu zadní pěšinu za kostelem nebo Hřbitovní ul. pěšky.
2) a vozí starší osoby do kostela nebo mají sníţenou pohyblivost prosím, aby se mi ozvali mailem, telefonem
nebo osobně a bude jim vystavena povolenka na průjezd Hřbitovní uličkou za kostel.
Ty z vás, kteří chodí ke kostelu pěšky nebo jezdí na kole:
3) prosím, aby vyuţívali zadní pěšinu za kostelem z ul. 8. května od Vrtůvky nebo Hřbitovní ul.
Kříţkovského ul. bude uzavřena do konce října 2011, pokud nedojde k nepředvídatelným komplikacím během
výstavby (např. statické problémy, únosnost podloţí apod.)
Věřím, ţe dočasné nepohodlí a omezení bude kompenzováno opravenými cestami a pěkným přístupem ke
kostelnímu návrší.
V případě jakýchkoliv dotazů či ţádostí o povolenku do Hřbitovní mi prosím napište nebo zavolejte.
Pošlete prosím tuto zprávu dalším lidem, kterých se můţe týkat.
Pokud víte o někom, kdo by měl zájem dostávat informační zpravodaj z bystřické radnice (obsah hlášení
mailovou formou) a dosud mu nechodí, prosím pošlete mi jeho e-mailovou adresu a bude zařazen do databáze.
Děkuji za pochopení pro případné komplikace,
Ivo Slavotínek
město Velká Bystřice
Velkobystřické varhany – sbírka
Pravidelně vás budu informovat o sbírce na varhany. Za měsíc červenec 2011 se vybrala částka 31.940,- Kč !!!
a je tedy vybráno celkem 46.922,- Kč. Dárcům moc a moc děkujeme. Tato částka nás všechny mile překvapila.
Pokud byste potřebovali jakoukoliv informaci ohledně sbírky, opravy a rekonstrukci varhan apod., obraťte se
prosím na mě osobně anebo na mobil 725814571.
Přispívat můţeme buď převodem na účet číslo: 1820154309/0800, vs: 440, ks:0378, popis příkazce: jméno
dárce, anebo finanční částkou předáno komukoliv z pracovní skupiny: otci Josefovi, p.Slámovi, p.Juráňovi,
p.Vlkovi.
Zpracoval: Lubomír Vlk
Rada pečovatelské sluţby
Milí farníci,
Po dobu nepřítomnosti Otce Josefa, se můţete v nutných záleţitostech obrátit o radu či pomoc na naši
pečovatelskou sluţbu.
Pondělí - Pátek v době od 8.00 – 12. 00 hodin. V případě, ţe nás nezastihnete na pracovišti volejte na číslo
734 435 073. Uţívejte si léta.
S přáním všeho dobrého Pírková Alena

Příprava na náš farní den (neděle 28. srpna 2011)
Prosíme naše babičky, ţeny a dívky o napečení cukroví a přípravu jiných dobrot na tento den . Hotové
produkty se budou shromaţďovat na faře.
Otec Josef prosí o pomoc na faře dětí a studenty, kteří mají prázdniny. Brigáda bude v týdnu před
velkobystřickou poutí a jedná se o tyto dny - středu 24.8.; čtvrtek 25. 8.; pátek 26. 8. od 9:00 do 12:00
hod. Pro brigádníky bude zajištěno občerstvení. Potřebovali bychom také pomoci s náročnějšími prácemi v
sobotu 27. 8. Začátek sobotní brigády je v 8,00 hod.
Během pouti otce Josefa do Španělska (od 8. - 23. srpna 2011)
Úřední hodiny na faře budou kaţdý pátek od 8,00 hod. do 12,00 hod. (bude k dispozici paní Marie
Procházková a pan Ing. Jaromír Sláma).
Mobilní číslo 7 3 1 4 0 5 5 0 0 pouţívejte prosím jen v neodkladných záleţitostech (Zn. volání do zahraničí).
Pro případ potřeby domluvit pohřební obřad nebo zaopatřování svátostí nemocných….
V týdnu od 8. do 14. srpna volejte faru na Svatém Kopečku (otec Bernard 585385342).
V týdnu od 15. do 21. srpna volejte faru v Hodolanech (otec Jan Koblíţek 605329717)
Ve středy a čtvrtky zatím nejsou domluveny zástupy. V případě, ţe se nepodaří sehnat kněze na zástup, věřící se
mohou pomodlit růţenec nebo si udělat poboţnost sami.
SOUTĚŢ
Stětí svatého ……….. přestávají již parna.
Na svatého …..……. přibude brambor trocha.
Svatá ……….. - chladna zrána
Svatý …….., kořen dokop.
Na svatého ………. hop zemáky do hrnce.
O svatém ………… léto opouští krajinu.
O svatém …………slunce má největší sílu.
Svatá …….…hodila srp do žita.
Přinese-li déšť svatá ……….., bývá otava dlouho zelená.
Krásně-li o …………, vinaři se smějí

I v dnešním čísle časopisu Děníček jsme si pro Vás připravili Kříţovku. Doplňte prázdninové pranostiky. Pro
jednoho z vás je nachystaná sladká odměna.
SMS nejpozději do pátku 19.srpna ve tvaru: DENICEK_JMÉNO_TAJENKA na 773 99 31 31
Tajenka z minulého čísla: CYRIL A METODĚJ
Výherci: Věra Skopalíková, Anna Plesková, Bohumila Mádrová. Blahopřejeme!
POZVÁNKY
******************************************************************************************

FARNÍ DEN VE VELKÉ BYSTŘICI
Pozvánka pro všechny lidi dobré vůle na farní den našich farností (Velká Bystřice a Hlubočky).
Zveme všechny a prosíme, abyste i vy pozvali své blízké na náš farní den, který se koná na farní zahradě (v
případě špatného počasí v místní orlovně) v neděli 28. 8. 2011 od 15:00 hod.
Upozornění na posun času bohosluţeb o naší (velkobystřické) pouti 28. 8. 2010. Na tento den jsme z různých
důvodů posunuli čas bohosluţeb ve Velké Bystřici na 10:00 hod.
Slavnou mši bude slouţit převor rajhradského kláštera otec Augustin Gazda OSB.
Odpoledne bude od 14,30 hod. udělovat novokněţské poţehnání otec Libor Churý.
******************************************************************************************

POZVÁNKA NA AUTOBUSOVÉ PUTOVÁNÍ DO RAJHRADU
Zveme všechny na autobusové putování do Rajhradu a blízkého okolí, které pořádá naše farnost v sobotu 24.
září 2011. Můţete se přihlásit tím, ţe se napíšete na formulář, který najdete na obvyklém místě ve své
kapličce nebo v předsíni kostela ve Velké Bystřici. Uveďte tam prosím čitelně své jméno . Cena zájezdu je
250 Kč. Odjezd z Velké Bystřice v 7,30 hod. od školy. Předpokládaný návrat do 19,00 hod.
Vychází 31.7.2011, uzávěrka dalšího čísla 24.8..2011. 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 zváţení

