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Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme Skálu své spásy, – předstupme před něho s chvalozpěvy –
a písněmi mu zajásejme! Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme před svým tvůrcem,
Hospodinem! – Neboť on je náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou. Kéž byste
dnes uposlechli jeho hlasu: – „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – jako tehdy v Masse na poušti,
– kde mě dráždili vaši otcové, – zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“

Příčinou hříchu je neznalost lepšího…
Pohanský filozof Demokritos napsal tuto větu v době dávno ještě před Kristem. Zřejmě
ho inspirovaly problémy tehdejší doby. Nás, ţijící uţ dávno po Kristu, také zaráţí
nedostatek čistých ideálů v naší rozvinuté civilizaci. Další z antických myslitelů –
Archimedes, volal po pevném bodu ve vesmíru, aby mohl pohnout zeměkoulí. Přes tu
časovou vzdálenost nelze s jistotou přesně určit, zda jeho problém byl pouze
technického charakteru. Určitě se však dá konstatovat, ţe netrpěl jednostranností.
Můţu tedy ve vynálezci postřehnout i básníka, filozofa a snad i teologa, volajícího po
Boţím Slovu… Slovu, o které se dá opřít za účelem pohnout naším vnitřním světem,
vychýleným z osy… Nevím, zda-li tušíte, ţe toto volání bylo vyslyšeno. V případě nás
pokřtěných se nejen můţeme opřít, ale jsme opravdu neseni a dokonce taţení „vzhůru“ ve jménu Otce, skrze Syna,
v Duchu svatém. Pravda víry o Nejsvětější Trojici není spekulací, ale pochází ze základní lidské zkušenosti ţivota
v rodině. O co bychom se mohli v ţivotě opřít uţ od útlého dětství, kdyby zde nebyli dva lidé, které spojovala
vzájemná láska?… Co myslíte, o koho se mohli opřít ti první rodiče?

P. Josef Opluštil
CO SE DĚLO
Světové dny mládeže 2011 (8. – 15. 8. –předprogram v diecézích, 16. – 21. 8 – setkání se Svatým otcem)
Olomoucká diecéze zahájila světové dny mládeţe společnou mší svatou, která proběhla 8. srpna v 17:00 hodin
v katedrále sv. Václava v Olomouci. Po poţehnaní, rozloučení s drahými příbuznými a přáteli jsme se vydali na
dlouho očekávané a vytouţené setkání se Svatým otcem. Někteří jeli uţ na předprogram v diecézích ve
Španělsku, někteří přijeli aţ do Madridu. Po cestě jsme se zastavovali v Annecy, coţ je malebné
francouzské město. Já osobně jela uţ na předprogram. Olomoucká a ostravsko-opavská diecéze byla
ubytovaná v městě Reus ( cca 100 000 obyvatel) ve velké olympijské sportovní hale. Bylo nás tam asi
800. Zbylé diecéze byly ubytované v Tarragoně (cca 140 000 obyvatel). My
Reusáci jsme vesměs kaţdý den dojíţděli do Tarragony, kde bývaly společné mše
svaté a po nich následoval buď připravený program nebo jsme měli volno, které
jsme vesměs vyuţili koupáním v moři . V sobotu byl naplánovaný výlet do
Barcelony, kde byla v 10 hodin společná mše pro asi 80 tisíc lidí a po ní kaţdý
mohl navštívit, co chtěl. Např. velmi známou stavbu Sagrada Familia od Gaudiho,
mořské akvárium či pro milovníky fotbalu fotbalový stadion  V pondělí jsme
opustili naši milou diecézi a vydali se do Madridu ( Tarragona- Madrid – asi 550
km). Ubytováni jsme byli opět ve sportovní hale. Dostali jsme kaţdý broţurky, ve kterých byla nabídka programů
(např. koncerty, divadla, přednášky, adorace..). Ve čtvrtek v 19:30 uţ davy mladých lidí skandovali VIVA PAPA
nebo BENEDIKTO a vítali jsme potleskem a máváním Svatého otce, který nás přivítal a pozdravil. V pátek ve stejný
čas jsme se ztišili a proţili společnou kříţovou cestu. Určité skupinky lidí nesly kříţ ke kaţdému zastavení ( lidé

závislí, lidí nakaţení AIDS,..). V sobotu jsme se během dne přesunuli na letiště, kde večer měla proběhnout vigílie se
svatým otcem. Ovšem byli jsme překvapeni počasím. Jednak počasím přes den- teploty se pohybovaly okolo 45
stupnů, tak i náhlým obratem ve večerních hodinách. Při vigílii byl jeden blesk za druhým, ochladilo se, byl velký vítr
a začalo pršet. V jednu chvíli to vypadalo, ţe se vigílie bude muset ukončit, ale jak svatý otec, tak i my jsme to
nevzdaly a vytrvaly i přes nepřízeň počasí. A papeţ nám děkoval..  Přespali jsme a v neděli ráno přišlo vyvrcholení
světových dní mládeţe. Spolu s Benediktem XVI. jsme slavili eucharistii a byli naplněni radostí z lásky, kterou má ke
kaţdému z nás Jeţíš. Setkání se zúčastnilo přes více neţ 1 a půl milionů mladých lidí z celého světa. Poté rychle na
své ubytovny se dobalit a v neděli večer jsme vyjeli směr naše domovy. Cestou jsme se zastavovali ve Versaille a kdo
chtěl, mohl se jet podívat do Paříţe na Eiffelovku a Notre Dame. Za sebe můţu říct, ţe to bylo mimořádných 16 dnů a
jsem vděčna za to, ţe jsem mohla jet. Tolik nových poznatků, záţitků, seznámení s přáteli z různých zemí a hlavně
duchovní obohacení a uvědomění si, ţe Jeţíš miluje kaţdého z nás a je ţivý! Ţije v kaţdém z nás.. Za 2 roky se
můţeme těšit na další světové dny mládeţe v Rio de Janeiro! ;-)
Anežka Chudíková
ORELSKÝ A FARNÍ TÁBOR 2011
Pokud dobře počítám, je to uţ po dvanácté, co si opět Orli pro letní tábor vybrali kouzelné místo Travná. I přes to, ţe
většina účastníků uţ můţe tušit, který z okolních lesů je pro danou hru nejlepší. I přes to, ţe se večer uţ jen málokterý
šťastlivec okoupe v teplé vodě. I přes to, ţe kuchařky nepřekvapí záludnosti staré farní kuchyně. I přesto, ţe kdyţ
zaprší, všichni se musíme mačkat (pro naše počty táborníků) v
malé jídelně. I přes to, ţe pokud nemám dobrý spacák, bude mi
nejspíš v noci zima-obzvlášť v letošním chladném počasí (a to
byly letos nově zatepleny chatky). …. Anebo ţe by v tom bylo
něco jiného, co nejen organizátory ale i děti táhne pořád na stejné
místo? Snad to, ţe nám v Travné nechybí hřiště, potok, lesy,
louky, kostel i farní budova jako zázemí. Ţe nás nepozorují
sousedi z okolních domů, kdyţ pár spáčů při ranní rozcvičce
cvičí v pyţamu se ţirafou. Ţe se rádi vracíme do staré historické
fary a k Otci Piotrovi, který nás vţdy vítá jako dobré přátele…
A ţe letos byla Travná obzvlášť kouzelná! Vţdyť ji navštívilo
hned 42 kouzelníků v čele s ředitelem bradavické kouzelnické
školy Brumbálem, profesorkou McGonagallovou a profesorem Snapem.
Hned po příjezdu moudrý klobouk rozdělil mladé kouzelníky do čtyř kolejí - Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a
Zmijozel. Kaţdé koleji byli přiděleni dva prefekti, kteří svoji práci plnili velmi zodpovědně.
V prvních dnech nechyběla výroba vlajek-kaţdá má svoji kombinaci kolejních barev a erbovní zvíře (budou
vystaveny v orlovně). Dopoledne nechybělo plnění zkoušek náleţité kouzelnické úrovně (tzv. „enkáúčka“). Mezi
zkouškami bylo např. rozdělání ohně, vaření lektvarů nebo výroba kouzelnických hůlek. Ve hře „Famfrpál“ si všichni
zkusili, jaké to je létat na vlastnoručně vyrobených košťatech. Při hře „Tvrze“ jsme zase prozkoumali nejednoduchý
lesní terén. Taky jsme si zkusili, jaké to je, kdyţ je člověk slepý,
ochrnutý nebo němý. O tom, ţe se všechny koleje umí vyrovnat
s členitým okolím tábora, jsme se mohli přesvědčit při terénním
golfu. Také starší táborníci uţ vědí, jaké to je, udrţet nelehký text
v hlavě a dokázat ho někomu doslova sdělit. A co teprve, kdyţ
kolem vás běhá velká spousta malých „rušivců“….
A k tomu všemu ještě samá dobrá jídla, večerní čtení k motivaci
do dalšího dne, zpívání u večerního ohně, procházka k pramenu
Panny Marie La Salettské, ráchání se v potoku, noční hry a
profesorský sbor se pořád diví, ţe se v chatkách „nestíhá“
uklízet…
Věřím, ţe kaţdý, kdo se účastnil letošního tábora, odjíţděl spokojený ale i smutný, ţe to letos zase tak strašně rychle
uteklo! Všichni máme plno nových záţitků, na které budeme jistě během našich ne vţdy příjemných povinností, ať uţ
ve škole nebo v práci, moc rádi vzpomínat.
PS: Zájemci o fotky na DVD se hlaste na čísle 777 148 924 nebo na facebooku.
Věra Fojtíková
Farní odpoledne
Farní odpoledne začalo udělováním novokněţského poţehnání od otce Libora Churého, který nám zároveň předal
svatý obrázek. Potom jsme se všichni přesunuli na farní zahradu, kde nás jiţ vítal Bystrovanský šraml, který zahrál a
zazpíval pod taktovkou Radima Černína spoustu známých písní. Herci Velmi amatérského divadla pod vedením
Lidušky Pleskové si pak pro nás připravili krátké pantomimické scénky, které představovaly různé biblické události.
Rozděleni do 3 skupin jsme pak hádali, o jaké příběhy se jedná. Všichni jsme vše uhádli, tak jsme se vzájemně

odměnili velkým potleskem. Pro děti byly připraveny zábavné soutěţní hry při kterých si připomněli různé biblické
příběhy. Jejich odměnou bylo spousta sladkostí. Dokonce i pro dospělé byl připraven program. Mohli jsme si
vyzkoušet v čtyřčlenných skupinkách chůzi na chodících prknech, dále se osvobodit z pout nebo najít východ z
velkého bludiště. Po celé odpoledne bylo podáváno bohaté občerstvení. Maminky a babičky napekly spoustu dobrot,
udily se párky a grilovalo maso. Konec farního dne pak zpříjemnila bigbeatová skupina Velryba. Bylo to moc
příjemné odpoledne plné sluníčka a jsem moc rádi, ţe jsme se mohli účastnit. Moc děkujeme.
Manželé Janečkovi
KALENDÁŘ ZÁŘÍ
Pondělí 5. 9.
7,30 – Svésedlice - mše
15,00 – Vel.Bys.(dům sv. Anny) – mše
Středa 7. 9.
17,30 – Přáslavice – mše
18,30 – Hlubočky – mše
Čtvrtek 8. 9.
7,30 - Vel.Bys. – ranní tichá mše
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 9. 9.
16,30 – Hlubočky – svátost smíření
17,00 – Hlubočky – mše
17,30 – Hlubočky (buňka u kostela) setkání
s rodiči a dětmi ohledně výuky náboţenství
18,00 – Vel. Bys. - svátost smíření
18,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 10. 9.
14,00 – Vel. Bys. – svatební obřad
17,30 –Bukovany – mše s nedělní
platností
Neděle 11. 9. XXIV. Neděle
v mezidobí
8,00 – Vel.Bys.–mše;9,30 - Hlubočky mše
11,00 – Přáslavice – hodová mše 11,00 –
Bystrovany – mše (otec Rudolf Smahel)
Pondělí 12. 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
Středa 14. 9.
17,30 – Přáslavice – mše
18,30 – Vel. Bystřice – mše
Čtvrtek 15. 9.
7,30 - Vel.Bys. – ranní tichá mše
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 16. 9.
16,30 – Hlubočky – svátost smíření

17,00 – Hlubočky – mše
18,00 – Vel. Bys. - svátost smíření
18,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 17. 9.
17,30 Přáslavice – mše s nedělní
platností
19,00 – Vel. Bys. (kostel) – koncert
souboru Paprsky
Neděle 18. 9. XXV. Neděle v mezidobí
8,00 – Vel. Bys.– mše (doprovodí soubor
Paprsky)
9,30 ––- Hlubočky mše
11,00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf
Smahel)
11,00 - Bukovany – mše
Pondělí 19. 9.
7,30 – Svésedlice - mše
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
Středa 21. 9.
17,30 – Přáslavice – mše
18,30 – Vel. Bystřice – mše
Čtvrtek 22. 9.
7,30 - Vel.Bys. – ranní tichá mše
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 23. 9.
16,30 – Hlubočky – svátost smíření
17,00 – Hlubočky – mše
18,00 – Vel. Bys. - svátost smíření
18,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 24. 9.
Farní pouť do Rajhradu a do Brna
17,30 Přáslavice – mše s nedělní
platností (zástup)

11,00 - Bukovany – mše
Pondělí 26. 9.
7,30 – Svésedlice - mše
15,00 – Vel. Bys. (dům sv. Anny) – mše
Středa 28.9.Slavnost svatého Václava
17,30 – Přáslavice – mše
18,30 – Vel. Bystřice – mše (P. František
Lizna)
19,30 – Vel. Bys. (orlovna) - přednáška
P. Františka Liznu SJ
Čtvrtek 29. 9.
7,30 - Vel.Bys. – ranní tichá mše
17,00 – Bukovany – mše
Pátek 30. 9.
16,30 – Hlubočky – svátost smíření
17,00 – Hlubočky – mše
18,00 – Vel. Bys. - svátost smíření
18,30 – Vel. Bys. – mše
Sobota 1. 10.
15,00 - Dub n/Mor.- děkanátní pouť za
obnovu rodin
Neděle 2.10. XXVII. Neděle v mezidobí
8,00 – Vel. Bys.– mše ; 9,30 ––Hlubočky - mše
11,00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf
Smahel)
11,00 - Bukovany – mše
Změna programu vyhrazena.
Sledujte, prosím, nedělní ohlášky!

Neděle 25. 9. XXVI. Neděle v mezidobí
8,00 – Vel. Bys.– mše ; 9,30 ––- Hlubočky
- mše
11,00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf
Smahel)

MIMOJINÉ
Bukovanský kostelík sv. Antonína
V červnu jste jistě zaznamenali neuvěřitelné zmínky o přípravě oslav 20. výročí posvěcení Bukovanského kostelíku.
Ano je to pravda. Dne 13. Června vstoupil kostelík do dvacátého roku své sluţby pro bukovanské věřící, ale nejen
pro ně, ale i pro farníky z našich farností, kteří především vyuţívají
výhodného, téměř poledního času bohosluţeb. Jen ve stručnosti
připomenu, ţe kostelík byl postaven v době působení otce Antonína
Huvara. Vysvěcen, myslím si, ţe jako první porevoluční církevní stavba,
dne 13. června 1992, tehdejším biskupem a nynějším arcibiskupem Janem
Graubnerem. Ostatní historická data a zajímavosti připravíme na vydání
Děníčku, který bude vycházet před slavností v roce 2012.
Příprava bude probíhat při pravidelných bohosluţbách, které jsou; čtvrtek
a neděle mše svaté, pátek poboţnost k Boţímu milosrdenství a kaţdý první
čtvrtek v měsíci tichá adorace.

Připravujeme také opravy, na které budeme sbírat finanční prostředky při pravidelných měsíčních sbírkách
v kostelíku. Finanční prostředky věnované na opravu kostelíku budou směrovány do drobných oprav fasády a obnovy
nátěrů fasády a vnitřní výmalby. Předběţné náklady na materiál jsou vyčísleny na výmalbu 2.000,- Kč a na fasádu
28.000,- Kč. V případě, ţe nebudeme mít dostatek vlastních pracovních sil na tyto práce, ceny vzrostou - a to
výmalba s lešením do 10.000,- Kč a nátěr fasády s lešením cca 60.000 Kč.
.
Věřím ale tomu, ţe jsme ještě schopni obětovat svůj čas na pomoc při opravách této stavby, která nevznikla jiným
způsobem, neţ obětavostí spousty dobrovolníků a mottem stavby bylo „Tam kde má růst srdce, musí tvrdnout dlaně“!
Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši modlitbu, podporu a příspěvky.
TZ
Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc září:
Všeobecný úmysl: Za učitele, aby svým ţákům předávali lásku k pravdě a vychovávali je k opravdovým mravním a
duchovním hodnotám.
Misijní úmysl: Aby křesťanská společenství na asijském kontinentě horlivě hlásala evangelium a vydávala radostné
svědectví o kráse víry.
Úmysl našich biskupů: Za to, aby všechna společenství v církvi, zejména ve farnostech a rodinách, poskytovala
pomoc a věnovala pozornost těm, kdo byli pokřtěni nebo se na křest připravují.
Úmysl farnosti: Za všechny naše nemocné spolubratry a sestry.
Velkobystřické varhany – sbírka
Za měsíc srpen 2011 se vybrala částka 12 503,- Kč !!! a je tedy vybráno celkem 59 425,- Kč. Dárcům velice
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.
V neděli 2.10. v 8 hodin bude slouţena ve Velké Bystřici mše za všechny dárce na varhany.
Zpracoval: Lubomír Vlk
SOUTĚŽ
I v dnešním čísle časopisu Děníček jsme
T ARCHA
JONÁŠ
si pro Vás připravili Soutěţ. Doplňte, co
A DLOUHÉ VLASY
VERONIKA
k daným biblickým postavám patří. Pro
V JABLKO
Sv.JAN KŘTITEL
jednoho z vás je nachystaná sladká
S NINIVE
NOE
odměna.
L PRAOTEC VÍRY
DAVID
SMS nejpozději do středy 21.srpna ve
Ý PRAK S KAMENEM
JÁKOB
tvaru: DENICEK_JMÉNO_TAJENKA
V SYN IZÁKŮV
LOT
na 773 99 31 31
Tajenka z minulého čísla: JAN
C SYN DAVIDŮV
ŠALAMOUN
KŘTITEL
Á SODOMA A GOMORA
ABRAHÁM
Výherce: Chudíci
Blahopřejeme!
V ROUŠKA
SAMSON
EVA

A SYN ZACHARIÁŠŮV

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

Obec Hlubočky a římskokatolická farnost Hlubočky
Vás zvou na

KONCERT BAROKNÍ HUDBY u příleţitosti Dne české státnosti

MUSICA ORGANUM
varhany - Jiří Šon soprán - Kateřina Jurášková
trubka - Petr Jurášek
Program:
skladby J.S. Bacha, G.F. Händela, A. Melaniho a další
KDY:
neděle 2.10.2011 16:00
KDE:
kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Hlubočkách
Koncert je věnován památce pana Václava Bohačíka, který by se letos dožil 70 let
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!!
Vychází 4.9.2011, uzávěrka dalšího čísla 21.9..2011. Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na denicekvb@seznam.cz. Farní
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