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ÚVODNÍK
Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli
znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce
před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl
Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl,
co chce udělat. Filip mu odpověděl: „Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco
dostalo.“ Jeden z jeho učedníků – Ondřej, bratr Šimona Petra – mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných
chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Bylo pak na tom
místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je
sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic
nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů. Když
lidé viděli znamení, které udělal, říkali: „To je jistě ten Prorok, který má přijít na svět!“ Ježíš poznal, že
chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral na horu, úplně sám.
(Jan 6,1-15)

Milí čtenáři Děníčku! K našim (nejen) prázdninovým cestám,
putováním, výletům patří nutně různá rozcestí, kde se musíme
rozhodnout. Ve svém rozjímání si proto snadněji dokážeme představit
Ježíšovo znamení ve formě zázraku - ukazující správnou cestu. Tento
zázrak nám zřetelně ukazuje počáteční úryvek dlouhého evangelia, které
se čte po pět nedělí (Tento dlouhý text 71 veršů). Na této osudové
křižovatce se rozchází životní dálnice lidí z davu a úzká pěšinka
Ježíšova směřující na Kalvárii. Proč se tyto dvě pomyslné cesty
rozcházejí takřka na počátku?....Zdá se mi, že jedno lidové pořekadlo
vystihuje tento problém: „Zkratkou je blíž a cestou je spíš (tzn.
rychleji).“ Na životních cestách lidstva bylo už mnoho osudových
rozcestí, kde se dějiny nasměrovaly do nějaké pomyslné zkratky.
Problém byl, je a bude v tom, že z toho nakonec vyjde objížďka. Snad
se z toho lidstvo někdy poučí? ………….
A co já? Nepatřím k těm, co v souladu s většinovým smýšlením volím nějakou pohodlnou zkratku? Přeji vám i
sobě, abychom dokázali jít za Kristem – v milosti posvěcující.
Váš otec Josef
P.S. „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy
vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.“ (Matouš 7,13.14)
MIMOJINÉ
Prosba o podporu
Vážení spolufarníci,
jak jsme vás již na počátku roku informovali o připravovaných investicích, tak se nám již několik z nich podařilo
zrealizovat a některé nás ještě čekají. Chceme vás v následujících řádcích informovat o jejich vývoji.

CO MÁME ZA SEBOU?
Citelným zásahem bylo vybudování bytu pro kněze na naší faře. Do tohoto záměru jsme se pustili z důvodu
úspory energie. Nyní se bude vytápět jen přízemí fary a vrchní patro bude připraveno pro budoucí záměry, které
se ještě pilují a o kterých vás budeme dále informovat. Tato investice se podařila díky podpoře několika
ochotných mužů. Na vybavení bytu jsme museli investovat z farních zdrojů - sbírek, nájem, dary.
Tzv. přáslavská kaple při farním kostele dostala dřevoskleněné výplně se zádveřím. Tímto se nám podařilo
zajistit tepelnou pohodu pro návštěvníky všedních mší svatých a stylovější materiál pro oddělení od hlavní lodě.
Tato investice se podařila zrealizovat díky podpoře ze SZIF. K podpoře jsme museli přidat 16.000,-Kč, opět
z farních zdrojů.
CO MÁME PŘED SEBOU?
Koncem prázdnin nás čeká druhá část úprav kaple. Jedná se o výměnu všech tří oken kaple za nová,
kastlová. Vnitřní křídla oken budou zasklena vitrážemi. Vše je již sladěno s dodavateli a pokud všechno klapne,
začne montáž 27.8.2012. K tomuto týdnu Vás moc prosíme o pomoc s realizací. V neděli po mši vyklidíme
kapličku a v pondělí brzo ráno začneme vybourávat okna. Ihned po montáži oken bude potřeba stavební
zapravení a výmalba. V sobotu 1.9. prosíme o pomoc při generálním úklidu kostela jak muže tak ženy, ať
máme kostel, faru a okolí připravené na slavnost Stětí svatého Jana Křtitel, patrona naší farnosti.
Vzhledem k tomuto velkému zásahu chceme zrealizovat elektrický přívod pro druhé akumulační kamna. Ty
budou sloužit pro lepší vyvážení teploty v prostoru kaple. Tzn. další sekání a zapravování. Rádi bychom také
vyměnili koberec a doplnili už zmíněná akumulační kamna.
K tomuto účelu proběhla sbírka na vitráže, kdy se vybralo 28 tis. Kč. Náklady ale budou 60tis. Máme příslib od
dvou soukromých sponzorů s částečným dofinancováním, ale nemáme tím pokrytou celou část dodávky vitráží,
koberce a nových akumulačních kamen. Pravda, nebylo by potřeba vše dokončit najednou, ale tímto krokem
dojde k úplnému dokončení záměru, kterým je pohodlí při zimních mší svatých a obřadech.
Jistě jste si všimli, že delší dobu není spolehlivé ozvučení farního kostela. Téměř při každé mši svaté dochází
k výpadku. Delší dobu jsme řešili opravu svépomocí. Tímto chci poděkovat za ochotu těm, kdo se tohoto
účastnili. Stále ale nedošlo k odstranění problému a je nutné úplné odstranění této závady. Jedná se o výměnu
reproduktorů v celém kostele a doplnění dalšími reproduktory tak, aby ozvučení kostela bylo 100%. Náklady na
tuto opravu budou do 25 tis. Kč.
S touto investicí jsme vůbec nepočítali a nemáme ji krytou finančně. Budeme si na to muset půjčit.
Podali jsme žádost o finanční podporu na instalaci ochranných prvků ve věži farního kostela před netopýřím
trusem. Náklady na tuto akci jsou vyčísleny na 32.000,- Kč a příspěvek, pokud dostaneme, bude 90%.
Prosíme Vás o možnou finanční podporu. Jsme si vědomi, že finanční situace ani u vás není dobrá, ale kdo
můžete prosím, přispějte.
Pokud by se s finančními prostředky farnosti nenakládalo účelně, neodvážili bychom se vás žádat o podporu.
Farnost musí investovat do zachování techniky, kostela, kaplí, fary a v neposlední řadě soch a jiných památek,
které má ve svém vlastnictví.
Rovněž Vás prosíme o případné připomínky k hospodaření ve farnosti a investicím. Jsme jedna farnost, jedna
rodina a každá připomínka nebo kritika může jenom napomoci k zdokonalení našeho živého společenství.
Za ekonomickou radu farnosti Tomáš Zendulka
Charita Olomouc zahájila oslavy 20 let
V sobotu 16. 6. 2012 si na Svatém Kopečku u Olomouce současní i bývalí zaměstnanci a dobrovolníci
připomněli dvacet let fungování Charity Olomouc. Touto neformální
zahradní slavností v ambitech svatokopecké baziliky jsme zahájili sérii
akcí konaných u příležitosti připomínky onoho kulatého jubilea.
Celým sobotním programem se prolínaly nejen vzpomínky na dění v
olomoucké Charitě od onoho roku 1993 v různých podobách, ale byla
připravena i bohatá nabídka aktivit pro děti či zájemce z řad dospělých.
V průběhu odpoledne si na své přišli i hudbymilovní účastníci akce.
Nechyběla ani komentovaná prohlídka chrámu Navštívení Panny
Marie, takříkajíc od sklepa až po půdu (v tomto případě přesněji po
věže) a celou akci jsme zakončili děkovnou mší svatou, kterou
celebroval P. Ladislav Švirák, dómský farář a duchovní správce Charity Olomouc.Více než tři stovky účastníků
prožilo na Svatém Kopečku opravdu pěkný den.

Další částí oslav dvaceti let Charity Olomouc bude podzimní konference na téma Křesťanské hodnoty v sociální
práci Charity; proběhne dne 22. 11. 2012 a je určena především odborníkům, kolegům z Charit, studentům a
dalším zájemcům o tuto problematiku. Můžete se mj. těšit i na zajímavou výstavu.
Mgr. František Jemelka - asistent PR
CO SE DĚLO
Potřinácté opět v Travné
Rok se s rokem sešel a my všichni malí i velcí natěšení táborníci jsme se vypravili na deset dní užívat si letního
orelského tábora na naše oblíbené místo – do Travné. Letos se počet všech zúčastněných vyšplhal až na číslo 45.
Téma letošního tábora bylo: „Stavíme telegraf napříč Amerikou“, a
odehrávalo se v prostředí divokého západu. Táborníci, kterých se
letos sešlo 24, byli rozděleni do čtyř skupinek po šesti lidech, každá
dostala název podle jednoho z amerických států. Vzešly z toho Texas,
Ohio, Arizona a Florida. Každý ze států musel mít samozřejmě svoji
vlajku, o což se táborníci velmi rádi v jednom odpoledni postarali.
Jako každý rok jsme na táboře hráli plno skvělých her, z nichž osm
bylo takzvaných „etapových“. V nich naši pistolníci a pistolnice
hledali zločince po okolí, plížili se po prostranství farnosti a hledali
tajné šifry, aby znovu propojili telegrafní síť, obsazovali cizí území,
nebo hledali zlato. Jelikož nám počasí ze začátku moc nepřálo,
mnoho her se odehrávalo v dešti, nebo bezprostředně po něm, v mokru. Nezahlédli jsme ovšem nikoho, komu by
to nějak vadilo, nebo kdo by si stěžoval, ba naopak. Výjimkou byly snad jen naše paní kuchařky, které musely
mokré oblečení dětí sušit v jídelně a kuchyni, kde se pak nedalo téměř hnout.
Třetí den ráno jsme nalezli varovný dopis psaný indiánskými
šiframi. Jelikož jsme ale moc neporozuměli jejich záhadným
znakům, pro jistotu jsme v noci drželi hlídky. Přes velkou snahu
bystré hlídky se však krátce po půlnoci podařilo indiánům
proniknout do tábora. Když nás ostatní probudil hluk, zjistili
jsme, že nám indiáni ukradli vlajky a unesli hlídku. Pohotoví
táborníci vytvořili předsunuté hlídky a vyrazili indiány hledat.
Indiány se zanedlouho podařilo pochytat, vyslechnout a domluvit
se s nimi na společném soužití.
Poslední etapová hra byla součástí dvoudenního výletu. Hra se
skládala ze sedmi jednotlivých úkolů rozmístěných po trase
pochodu. Hru i pochod všichni táborníci ve zdraví a v pohodě
úspěšně zvládli a odměnou jim bylo nalezení pokladu. Každý si za své celotáborové snažení mohl vybrat z
několika věcných cen.
Za všechny zúčastněné děkujeme hlavnímu vedoucímu a instruktorům za jejich vedení a náplň, kuchařkám za
výborná jídla, o.Pepovi Novotnému za duchovní vedení, kameramanovi na jehož záběry se už moc těšíme,
zdravotníkovi a těm, kteří se podíleli na technickém zázemí a chodu tábora.
Fotografie a bližší informace o videu z celého tábora najdete již brzy na www.orel-vb.cz
táborníci V. a M.
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Antonín Olšovský
Mons. ThDr. Antonín Huvar
ThDr. Antonín Huvar
Jan Bagar (administrátor)
Mgr. Josef Opluštil
Václav Jakubík
Eduard Staříček - exkurendo administrátor
Bohumír Vitásek - exkurendo administrátor
František Bátek (administrátor)
Metoděj Radomír Hofman OT
Ladislav Král
Alois Mazánek
Jan Herbrich - děkan

V dnešním čísle časopisu
Děníček jsme si pro Vás
připravili soutěž.
Tajenku získáte spojením dle
nápovědy. Tj. působení kněží
ve Velké Bystřici dle data. Pro
jednoho z vás je nachystaná
odměna.
SMS posílejte nejpozději do
středy 22.8.2012 ve tvaru
DENÍČEK_JMÉNO_TAJENKA
NA 773 99 31 31

KALENDÁŘ SRPEN
Neděle 5. 8. X V I I I . N e d ě l e
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 6. 8.
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
(otec Bohumír Vitásek)
16,00 – Svésedlice - mše
Čtvrtek 9. 8.
17,00 – Bukovany – mše
18,00 – Přáslavice – mše
Pátek 10. 8.
17,00 – Hlubočky – mše
18,00 – Vel. Bys. Svátost smíření
18,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 11. 8.
17,30 Přáslavice – mše s nedělní
platností
Neděle
12.
8. X I X . N e d ě l e
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 13. 8.
7,00 – 19,00 pouť do Koclířova
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
(otec Bohumír Vitásek)
Od úterý 14 . 8. do soboty 18. 8.
Otec Josef bude na celostátním setkání
mládeže ve Ždáru nad Sázavou
Středa 15. 8. Nanebevzetí P.M.

17,00 – Hlubočky – mše (zástup)
18,30 – Velká Bystřice – mše (zástup)
Čtvrtek 16. 8.
17,00 – Bukovany – mše (zástup)
18,00 – Přáslavice – růžencová pobožnost
Pátek 17. 8.
17,00 – Hlubočky – mše (zástup)
18,00 – Vel. Bys. - svátost smíření (zástup)
18,30 – Vel. Bys. – mše (zástup)
Sobota 18. 8.
10,00 – Vel. Bys. – křestní obřad (zástup)
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní platností
(zástup)
Neděle 19. 8.
XX. neděle v
mezidobí
8,00 – Velká Bystřice – mše
9,30 – Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany – mše
11,00 – Bystrovany – mše - slouží otec Rudolf Smahel
16,00 – Velká Bystřice (kostel) – svátost
smíření (otec Josef)
Pondělí 20. 8.
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše (otec Bohumír
Vitásek)
Čtvrtek 23. 8.
8,30 – 11,30 Hrubá Voda (D.D.) návštěvy nemocných v DD (otec Josef)
17,00 – Bukovany – mše
18,00 – Přáslavice – mše
Pátek 24. 8.
16,30 – Hlubočky – svátost smíření
17,00 – Hlubočky – mše
18,00 – Vel. Bys. - svátost smíření
18,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 25. 8.
10,00 – Hlubočky – pontifikální mše a
žehnání zvonu svatý Václav (otec biskup
Josef)
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní platností

Neděle 26. 8. X X I . n e d ě l e v
mezidobí
8,00 – Velká Bystřice – mše
9,30 – Hlubočky – mše
11,00 – Bukovany – mše
11,00 – Bystrovany – mše (Patrocinium svatého
Bartoloměje) slouží otec Rudolf Smahel
16.00 – Velká Bystřice (kostel) –
svátost smíření (otec Josef)
Pondělí 27. 8.
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše (otec
Bohumír Vitásek)
16,00 – Mrsklesy - mše
Čtvrtek 30. 8.
17,00 – Bukovany – mše
18,00 – Přáslavice – mše
Pátek 31. 8.
17,00 – Hlubočky – mše
18,00 – Vel. Bys. Svátost smíření
18,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 1. 9.
8,00 – 14,00 Vel. Bys. (fara, kostel a okolí) – brigáda
na přípravu farního odpoledne
17,30 - Přáslavice – mše s nedělní platností
Neděle 2. 9. XXII. Neděle v mezidobí
9,00 – Vel. Bys. – mše (patrocinium
STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE) otec
Jaroslav Endlicher
9,30 – Hlubočky – mše (zástup)
14,30 – Vel. Bys. (kostel) – svátostné
požehnání + žehnání školních aktovek
15,00 – Vel. Bys. (farní zahrada) - farní
odpoledne
Změna programu vyhrazena.
Sledujte, prosím,
nedělní ohlášky!

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

PONTIFIKÁLNÍ MŠE A ŽEHNÁNÍ ZVONU SVATÝ VÁCLAV
KDE:
v kostele Božského srdce Páně v Hlubočkách
KDY
v sobotu 25. srpna v 10:00
MŠI SLOUŽÍ
Mons. Josef Hrdlička
******************************************************************************************

FARNÍ DEN
KDE:
KDY
MŠI SLOUŽÍ
PROGRAM

v kostele Stětí svatého Jana Křtitele a na farní zahradě ve Velké Bystřici
v neděli 2. září
otec Jaroslav Endlicher
9,00 – mše (patrocinium STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE)
14,30 – (kostel) – svátostné požehnání + žehnání školních aktovek
15,00 – farní odpoledne

Srdečně zveme všechny a prosíme, abyste i vy pozvali své blízké!
Vychází 5.8.2012, uzávěrka dalšího čísla 23.8.2012. 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

