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ÚVODNÍK
Milí čtenáři Děníčku!
Je to letos už pošesté, co bychom se měli setkat při oslavě tzv.
Patrocinia (svátek patrona našeho kostela) na farní zahradě ve
Velké Bystřici. Ještě před tím budeme mít jedinečnou možnost
během liturgie spatřit původní oltářní obraz „Stětí Jana Křitele“,
který je jinak ukrytý v depozitáři. Uložili ho tam už naši útlocitní
předkové. Dnes je však jiná doba a tak mě napadlo…Co byste řekli
tomu, kdyby se plátno znovu vrátilo na svoje původní místo
natrvalo?! V mém návrhu je jistě veliký prostor pro nadsázku a
proto mi dovolte položit nám všem ještě jednu otázku: Nepomohl
by nám, (do jistě míry!), návrat našeho obrazu na původní místo
znovuobjevit ztracený smysl pro schopnost jednoduše nazývat
věci pravým jménem a nebát se za to nést následky????
Přesně tak, jak nám to svým příkladem ukázal svatý Jan Křtitel - viz
(Mk 6,17-29).

Přeji vám i sobě, abychom dokázali oslavit našeho farního patrona tím nejlepším způsobem – napodobením jeho
života!
Váš otec Josef
CO SE DĚLO
Svěcení zvonu sv. Václav v Hlubočkách
Je páteční podvečer a v kostele Božského Srdce Páně v Hlubočkách je živo a pilno jako v mraveništi. Lidé, jako
pilní a neúnavní mravenečkové, připravují Boží dům pro slavnost, jaká se tu
nekonala desítky let. Podle lidských měřítek můžeme tuto slavnost označit jako
historickou událost, zasluhující si čestné místo v kronikách a vzpomínkách
pamětníků.
Když jsem pak v klidu přemýšlela, o tom co jsem viděla, vybavil se mi domov,
kde se uklízí a zdobí, peče a vaří před příchodem nějakého svátku, slavnosti či
vzácné návštěvy. Domov. To je tam, kde se lidi mají rádi, a kde je dobře.
Tyto myšlenky se mi znovu vybavili při kázání pana biskupa Josefa Hrdličky,
který přijel v sobotu následujícího dne posvětit zvon Sv. Václav do našeho
krásného kostela.
Pan biskup navázal na slova sv. apoštola Pavla. Je to jediné místo, jak pan biskup
Hrdlička prozradil, kde se v Novém zákoně píše o zvonu. Apoštol Pavel říká: “
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom
dunící kov a zvučící zvon. „ (1Kor 13,1 ).
Tento zvon Sv. Václav, pevně věřím, že ostatní zvony jsou na tom podobně, je ulit
z lásky lidí, obyčejných prostých lidí, kteří darovali z lásky část svých úspor či
výdělku, ale také modlitby, oběti a svůj volný čas, aby jejich dům Páně mohl být naplněn zvukem zvonu, tak
jako domovy jsou naplněny hlasy lidí.

Zvony provázejí lidské generace téměř odnepaměti. Provázeli člověka časem, svolávali k setkání s Tvůrcem,
oznamovali významné události, varovali před nebezpečím, ale také s lidmi trpěli a umírali, když přišla těžká
doba válek.
A jak probíhal, ten slavný den? Byla to krásná slavnost. Nazdobený zvon Sv. Václav trůnil před oltářem
uprostřed lodi kostela. Celý kostel byl nádherně vyzdobený, bílé růže zdůrazňovali krásu a čistotu celého dne.
Dlouhý průvod ministrantů uzavíral náš otec Josef a vzácný host, pan světící biskup Josef Hrdlička.
V průběhu slavnostní mše svaté, kdy zazněla krásná a pravdivá slova pana biskupa a tóny varhan doprovodily
hlasy zpěváků Bystřického chrámového sboru, byl zvon slavnostně vysvěcen. Vrcholem celé slavnosti bylo pak
setkání s naším milující Pánem.
Na závěr byli všichni pozvání k bohatě prostřenému stolu v neméně krásném prostředí hlubočského kostela.
Sluníčko nepálilo, déšť nepadal, vše se vydařilo. Buď chvála a díky Našemu Pánu.
Co ještě zbývá? Zavěsit zvon do věže, aby se mohl 28. září L. P. 2012 , na svátek českého patrona sv. Václava,
jeho hlas poprvé rozeznít po kraji.
Dáša Samková
Pouť do Koclířova.
O poutních mariánských místech jako Fatima nebo Lurdy a zázracích tam učiněných jsme slýchávali už od
dětství při poutavých čteních panem farářem Jakubíkem o májových pobožnostech. Naše nejčastější mariánské
poutě však bývaly na sv. Kopeček a sv. Hostýn. O Národním centru fatimského apoštolátu v Koclířově u Svitav
jsem však dosud neměl tušení. Pozvání v červencovém Děníčku na pouť do Koclířova a okolí jsem neodolal a
jel. Mé potěšení z poznání dosud neznámého, předčilo mé představy. Poutní program připravený O. Josefem a
O. Mgr. Pavlem Dokládalem, farářem a děkanem v Koclířově a národním prezidentem Světového apoštolátu
Fatimy, byl jistou zárukou úspěšného poutního dne.
Zastavení první: poutní kostel Panny Marie Fatimské, jakož i celý objekt bývalého koclířovského kláštera
byl upraven brzy po „sametové revoluci“ na Národní centrum Fatimského apoštolátu v ČR. (r. 1995) a jeho další
formování jako místa pro společenství ctitelů P. Marie a jejího Neposkvrněného Srdce. Je třeba zmínit, že
základním motivem apoštolátu byla historicky známá událost zjevení P. Marie 13. května 1917 ve Fatimě. Toho
dne se P. Maria zjevila třem dětem: Lucii, Hyacintě a Františkovi. Žádala je o každodenní modlitbu růžence za
mír ve světě a poprosila děti, aby na toto místo přicházely vždy 13. dne v měsíci po dobu půl roku. Dne 13. října
1917 se zjevila pošesté. Událost toho dne očekávalo na 70 tisíc lidí všech společenských vrstev, včetně lidí
vzdělaných a učených. Panna Maria při tomto zjevení sdělila poselství. O události a ji doprovázejícím slunečním
zázraku psaly všechny noviny. Po mši celebrované O. Pavlem Dokládalem a naším O. Josefem jsme si prohlédli
další části areálu nazvaného jménem blahoslaveného Jana Pavla II. s jeho nadživotní sochou (z r. 2003):
amfiteátr ke shromážděním a pobožnostem pod širým nebem a kapličku Mons. Karla Otčenáška, který měl na
zbudování Českomoravské Fatimy velkou zásluhu. Po poledním chutném obědě a kratičké siestě v areálu býv.
kláštera nás čekalo promítání dvou unikátních filmů dokumentujících návštěvy Mons. Otčenáška a mnohých
dalších hodnostářů u Svatého Otce Benedikta XVI. Průvodní komentář O. Pavla Dokládala k filmům byl
náramně poutavý a obsahově zajímavý. Při následující rozpravě došlo i na palčivé otázky jako státní smlouva
mezi ČR a Vatikánem, či aktuální schvalování církevních restitucí Senátem. Výsledek už nyní známe: Senát
návrh neschválil 43 hlasy ku 34, které jej podpořily…
Zastavení druhé: Chrám sv. Filomeny a sv. Jakuba s křížovou cestou. Až donedávna to byl rozpadající se
objekt, který však jako zázrakem unikl zboření . S pomocí darů a příspěvků bývalých původních německých
obyvatel mohlo dojít ke generální opravě (2005) a kostel může opět sloužit poutním účelům. Zde následovalo
krátké rozjímání a litanie ke sv. Filomeně. (Pro zájemce: o sv. Filomeně samostatná brožurka vydaná ŘK
farností a ČM Fatimou v Koclířově v r. 2011).
Zastavení třetí a čtvrté: Obce Kladky a Luká. V Kladkách zachovalý barokní farní kostel svatých Cyrila a
Metoděje, ve kterém jsme měli s O. Josefem krátkou pobožnost. V Luké místní kostelík prodělává velkou
opravu. Otec Josef nás však zavedl na blízkou faru, která je nově modernizována a účelně upravena, aby sloužila
veřejnosti, k setkáním i práci místních spolků a kroužků. Budovu spravuje občanské sdružení a slouží k plné
spokojenosti občanům Luké.
Co zmínit na závěr? Našemu putování, do míst pro mnohé z nás dosud neznámých, přálo i počasí. Příjemné
sluníčko dodávalo na kráse zdejší kopcovité krajině. Pohoda, klid, osobní ztišení a rozjímání – což k pouti patří,
oblažily naše srdce a daly zapomenout obvyklé únavě, útrapám a spěchu všedních dnů. Byl to den velmi
vydařený. Díky všech účastníků pouti organizátorům: Otcům Josefu Opluštilovi a Mgr. Pavlu Dokládalovi, ale i
všem ostatním, kteří se na zdárné pouti podíleli.
Antonín Nakládal

KALENDÁŘ ZÁŘÍ
Neděle, 2. září – XXII. neděle
v mezidobí
09:00 - Velká Bystřice - Mše Patrocinium Stětí svatého Jana Křtitele
09:30 - Hlubočky - Mše (zástup otec Petr
Havlíček)
14:30 - Velká Bystřice - svátostné
požehnání + žehnání školních aktovek
15:00 - Farní odpoledne
Pondělí, 3. září
15:00 - Vel. Bys. DPS - Mše
18:00 - Velká Bystřice - mše a setkání
katechetů
Čtvrtek, 6. září
17:00 - Bukovany - Mše
18:00 - mše Přáslavice
Pátek, 7. září
17:00 - Hlubočky - Mše
18:00 - Velká Bystřice - Svátost smíření
18:30 - Velká Bystřice - Mše
Sobota, 8. září – Svátek Narození Panny
Marie
17:30 - Přáslavice - Mše s nedělní
platností
Neděle, 9. září - XXIII. neděle
v mezidobí
09:00 - Velká Bystřice - Mše
09:30 - Hlubočky - Mše
11:00 - Bukovany - Mše
11:00 - Bystrovany - Mše
16:00 - Velká Bystřice - svátost smíření
17:00 - příprava na svátost biřmování v
"přáslavské kapli"
Pondělí, 10. září
15:00 - Vel. Bys. DPS - Mše
18:00 - mše a setkání rodičů a jejich dětí
ohledně výuky náboženství
Čtvrtek, 13. září
17:00- Bukovany – Mše
18:00 - Přáslavice - Mše
Pátek, 14. září - Svátek Povýšení sv.
kříže
17:00 - Hlubočky - Mše (zástup)
18:00 - Velká Bystřice - Svátost smíření
18:30 - Velká Bystřice - Mše (zástup)
Sobota, 15. září
10:00 - Velká Bystřice - obřad Křtu

Neděle, 16. září - XXIV. neděle
v mezidobí
08:00 - Velká Bystřice – Mše a
novokněžské požehnání (otec Josef
Novotný)
09:30 - Hlubočky – Mše a novokněžské
požehnání (otec Josef Novotný) + setkání
s rodiči a dětmi ohledně vyúčtování
náboženství
11:00 - Bystrovany - Mše
11:00 - Přáslavice - hodová mše a
novokněžské požehnání (otec Josef
Novotný)
12:00 - Bukovany - mše (zástup)
16:00 - Velká Bystřice - svátost smíření
17:00 - příprava na svátost biřmování v
"přáslavské kapli"
Pondělí, 17. září
15:00 - Vel. Bys. DPS - Mše
16:00 - Svésedlice - mše
Čtvrtek, 20. září
17:00 - Bukovany – Mše
18:00 - mše Přáslavice
Pátek, 21. září
17:00 - Hlubočky - Mše
18:00 - Velká Bystřice - Svátost smíření
18:30 - Velká Bystřice - Mše
Sobota, 22. září
11:00 - Velká Bystřice - Svatební obřad
David Burget a Vendula Mazancová
14:30 - Velká Bystřice - Svatební obřad
Michal Bečica a Věra Fojtíková
17:30 - Přáslavice - Mše s nedělní platností
(zástup)
Neděle, 23. září - XXV. neděle
v mezidobí
08:00 - Velká Bystřice - Mše
09:30 - Hlubočky - Mše
11:00 - Bukovany - Mše
11:00 - Bystrovany - Mše
16:00 - Velká Bystřice - svátost smíření
17:00 - příprava na svátost biřmování v
"přáslavské kapli"
Pondělí, 24. září
15:00 - Vel. Bys. DPS - Mše
Čtvrtek, 27. září
17:00 - Bukovany - Mše (zástup)
18:00 - Přáslavice růžencová pobožnost

Pátek, 28. září - Slavnost sv. Václava
07:30 - Velká Bystřice - Svátost smíření
08:00 Velká Bystřice - Mše (zastupuje otec
Bohumír Vitásek)
09:30 - Hlubočky - Mše a první zvonění
(zástup otec Bohumír Vitásek)
Sobota, 29. září
17:30 - Přáslavice - Mše s nedělní platností
(zástup otec Walerián Bugel)
Neděle, 30. září - XXVI. neděle
v mezidobí
08:00 - Velká Bystřice - Mše (zástup otec
Walerián Bugel)
09:30 - Hlubočky - Mše (zástup otec
Walerián Bugel)
11:00 - Bukovany - Mše (zástup otec
Walerián Bugel)
11:00 - Bystrovany - Mše
16:00 - Velká Bystřice - svátost smíření
(zástup)
17:00 - příprava na svátost biřmování v
"přáslavské kapli" (otec František Petrik)
Pondělí, 1. říjen
15:00 - Vel. Bys. DPS - Mše
16:00 - Mrsklesy - mše
17:00 - Velká Bystřice - nácvik na
pontifikální mši
Čtvrtek, 4. říjen
17:00 - Bukovany - Mše (zástup)
18:00 - Přáslavice - mše
Pátek, 5. říjen
15:00 - Velká Bystřice - Svátost smíření
17:00 - Hlubočky - růžencová pobožnost
17:00 - Velká Bystřice - pontifikální mše s
otcem arcibiskupem - udílení svátosti
biřmování
Sobota, 6. říjen
17:30 - Přáslavice - Mše s nedělní platností
Neděle, 7. říjen - XXVII. neděle
v mezidobí
08:00 - Velká Bystřice - Mše (otec
Walerián Bugel)
09:30 - Hlubočky - Mše (zástup otec
Walerián Bugel)
11:00 - Bukovany - Mše
11:00 - Bystrovany - Mše
16:00 - Velká Bystřice - svátost smíření

MIMOJINÉ
Sbírka na varhany.
K 31.8.2012 máme na účtě na varhany celkem 169.347,- Kč. Děkujeme moc dárcům. Velmi dobrou zprávou je,
že dotace na opravu stávajících varhan byla schválena a to ve výši 600.000 Kč. Jelikož rozpočet na opravu
varhan se pohybuje kolem 800.000 Kč, společně s naší sbírkou bychom měli tuto opravu profinancovat. Od září
do listopadu 2012 musíme provést výběrové řízení, přičemž nabídky musí být minimálně od tří firem, vše musí
být zveřejněno na internetu atd... čeká nás spousta práce. Vlastní oprava by neměla trvat déle než 6 měsíců a
plánujeme ji provést příští rok od jara do podzimu. O všem vás budu informovat.
Zpracoval Lubomír Vlk
Několik slov k církevnímu majetku.
V současné době hýbe naší veřejnou scénou otázka navracení církevního majetku. Protože se celá záležitost týká
i naší farnosti, měl bych k danému tématu pár připomínek. Naše farnost dle pozemkových knih do roku 1948-49
vlastnila několik hektarů pole, luk a lesa. S farní zahradou, prostranstvím kolem kostela a polovinou hřbitova to

činilo přibližně 24 hektarů. Tento majetek je v současné době spravován státem a několik málo pozemků již bylo
vráceno zpět. Abychom majetek obdrželi zpět, je zapotřebí provést jeho náležitou kontrolu a udělat porovnání ze
stávajícím katastrem nemovitostí. Jakmile celou záležitost ukončíme, můžeme se teprve podle zákona o majetek
ucházet. S vývojem událostí vás seznámíme.
Jisté je však jedno. Naše farnost se hlásí o majetek, který poctivě nabyla odkazy svých dřívějších farníků, kněží
a dobrodinců.V žádném případě nechceme někoho okrást, jak se to společnosti snaží namluvit někteří politici,
zasílající nám různé složenky. Jde pouze o jejich předvolební triky, se snahou zakrýt své vlastní problémy a
pochybení. Doporučuji proto četbu článků s touto tématikou v minulých číslech Katolického týdeníku. Je to
velmi pěkně popsáno.
Lakomý Zdeněk
Pozvání na Lidový rok
Letošní, už XXII. ročník se uskuteční se 8. a 9. září a nese podtitul „Lidový rok se Slezskem“. Divákům se
představí dětské i dospělé folklorní soubory z moravských regionů, Čech i Slezska.Z Polska přivítáme 4 soubory
v rámci projektu „Haná ve Slezsku, Slezsko na Hané“ a mikroregionální česko-slovenská spolupráce
pod názvem „Spojují nás tradice“ zase přiveze tři folklorní soubory ze slovenského Požitaví. Diváckým tahákem
letošního Lidového roku bude bezesporu vystoupení indického dětského souboru Ferrishwheel z Bombaje a
koncert další z legend naší folkrockové scény, Vlasty Redla
s kapelou. Po celou dobu Lidového roku budou mít bystřičtí i
přespolní již podruhé příležitost nakoupit na selském a
farmářském trhu. Své krámky jako vždy rozestaví řemeslníci
a lidoví umělci, lákat bude i spousta stánků s hojným
občerstvením. Samozřejmostí je již po léta možnost návštěvy
doprovodných výstav: Ve spolkové místnosti radnice
připravuje z domácích pokladů našich spoluobčanů Broňa
Millá výstavu „Ô stařenke doma“, při níž bude možnost i
posedět při kafi a buchtě jako od babičky. V galeriizet stále
probíhá krásná výstava soch Jana Buchty a v cukrárně
Galerie se můžete potěšit krásou krojů ve fotografiích Slávka
Vojtěcha. Nedělní festivalový program bude již tradičně zahájen v našem kostele mší svatou za přítomnosti
krojovaných účastníků Lidového roku, kteří též liturgii doprovodí zpěvy a muzikou z jejich domoviny. Nenechte
si ji proto ujít! Jen připomínáme, že její začátek je posunut na 9. hodinu.
Petr Nakládal
SOUTĚŽ
Děkujeme za mnoho správných odpovědí. Tajenka z minulého čísla: ZVON SV. VÁCLAV, Výherce: Marie
Šimková. Blahopřejeme!
POZVÁNKY
******************************************************************************************

Nevíte si rady? Hledáte pomoc? Můžete přijít do poradny!
Charita Olomouc nabízí ODBORNÉ

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

v prostorách Městského úřadu ve Velké Bystřici
v úterý 4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12. 2012
vždy odpoledne od 13 do 15 hodin.
CO VÁM MŮŽE NABÍDNOUT:
Pomoc s vyřizováním sociálních dávek, důchodů, sociální pomoci,
poradíme v případě zadlužeností, exekucí, zaměstnanosti, bytové
problematiky a řadě dalších věcí. Současně může pomoci i osobám
v krizové situaci, obětem násilí a trestné činnosti i dalším.
KDE:
KDY:

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ!
Všem, kteří se cítí být „na dně“ a sami „to nezvládají“. Schůzku si můžete domluvit pondělí až pátek 9-15 hodin
telefonicky: Bc. Jan Řezníček, DiS. (585 203 102, 736 764 804)
Vychází 2.9.2012, uzávěrka dalšího čísla 25.9.2012. 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

