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2 Úvod

Toto téma absolventské práce jsem si vybrala proto, že jsem se chtěla dozvědět o bysterské

farnosti něco víc. Chtěla jsem vědět, co všechno naše farnost dělá, proč to dělá a jakým způsobem.

Dále jsem se chtěla dozvědět jaká je vyrovnanost mezi akcemi jednotlivých kostelů tzn. jestli je

nejvíce aktivní farní kostel, nebo i ty ostatní.

Chtěla jsem ještě zjistit,  jestli jsou farníci s aktivitou farnosti spokojení, nebo jestli by něco

změnili. Poté vypozorovat návštěvnost kostela v Bystrém a to, jestli více farníků chodí do kostela v

“obyčejnou“ neděli, nebo spíše o svátcích.

A celkově jsem se chtěla na bysterskou farnost podívat z jiného úhlu, než je ten můj.

Doufám, že mi tyto cíle podařilo splnit.
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3 Kostel v Bystrém

3.1 Historie kostela a fary

Kostel v Bystrém, tak jak ho známe dnes, pochází z první poloviny 18. století. Před ním, avšak

na totožném místě,  stál  kostel,  který byl  vybudován už ve středověku, v gotickém slohu. První

zmínka o této stavbě pochází z roku 1349 z listiny o litomyšlském biskupství. Tento kostelík měl

pravděpodobně jednu loď, která byla na východě zakončena pravoúhlým závěrem, k němuž ze

severní části přiléhala čtvercová sakristie, z ní vyrůstala menší hranolová věž se zvonicí, ve které se

nacházely dva zvony. Tato věž byla ještě ozdobena ciferníkem hodin, které však nepatřily kostelu,

nýbrž obci, která je zaplatila. Stranou od kostela stála Červená věž, která se tyčila do malé výšky a

byla  završena  zvonicovou  nástavbou,  kde  se  nacházel  třetí  zvon.  V  minulosti  se  soudilo,  že

pozůstatky zdiva starého kostela jsou součástí severní věže barokního chrámu, tato informace se ale

nikdy nepotvrdila. S úplnou jistotou však můžeme říci, že se nám dodnes zachovala krypta pod

dnešním kostelem, tedy pouze její střední část, protože krypta byla v pozdější době rozšířena. Proč

to tu ale zmiňuji? Protože tato krypta nám dokazuje, že starý kostel byl orientován stejně jako ten

dnešní a také stával ve středu dnešní budovy. Z inventáře z roku 1682 můžeme vyčíst,  že se v

objektu nacházejí tři oltáře a tři portatilia – oltáře přenosné, bohužel ani u jednoho z oltářů není

uveden patron. Roku 1700 sčítal starší kostelík oltáře již čtyři,  nicméně ani zde nejsou uvedeni

patroni  na  oltářích.  Dále  kostel  skýtal  kazatelnu,  zpovědnici,  kamennou  křtitelnici,  která  se

dochovala  dodnes  a  další  běžné  vybavení  kostela  např.:  monstrance,  kadidelnice,  kalichy,

kancionály,  lampy  nebo  svíce.   V již  zmiňované  kryptě  byly  uloženy  ostatky  bývalých  pánů

bysterského panství z rodu Bezdružických a Kolovrat. [ 1, str. 4 – 5 ]

V 15. a 16. století vykonávali farní správu kostela v Bystrém utrakvisté. V období po bitvě na

Bílé hoře se správy v důsledku rekatolizace ujali katoličtí faráři. Vzhledem k nedostatku farářů,

bylo kněžím v Bystrém přiděleno velké správní území. Bysterská farnost skýtala tři filiální kostely

– v Trpíně kostel sv. Václava, v Korouhvi kostel sv. Petra a Pavla a v Baníně kostel sv. Barbory. V

17. století a na počátku 18. století ještě faráři v Bystrém sloužili v dalších dvou farnostech a to: v

Jedlové a v Pomezí. Bysterský farář P. Gottfried Antonín Herbst zapsal do farářské deklarace z roku

1700, že společně s Bystrým spravují 15 dalších obcí a celkem mají na starost 3647 obyvatelů.( a to

jsou počítáni pouze ti, kteří přijímají svátosti ) Takto rozsáhlé území však nemohl jeden farář zastat,

neboť zde bylo roku 1683 založeno škapulířové bratrstvo, které ještě navýšilo počet návštěvníků

chrámu, takže faráři  najímali  kaplany,  které živili  a platili  jim jejich službu z beneficí,  faráři  v

Bystrém žili  po většinu 17. století  na bysterské faře.  Ta byla ovšem ve velmi špatném stavu –

dokonce byla nazvána jako “neopravitelná ruina,“ a proto se místo ní začalo roku 1690 s výstavbou

nové na západ od kostela (dřívější fara stávala na severu). Nová fara byla do dvou let postavena a

bysterští faráři tak měli důstojnější příbytek než ten předešlý. [ 1, str. 5 – 6 ]
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  Středověký chrám na počátku 18. století už nevyhovoval potřebám farnosti (především svojí

velikostí, protože se počet návštěvníků kostela díky škapulířovému bratrstvu natolik zvýšil, že více

než  dvě třetiny farníků museli  stát  venku),  proto  bylo  roku 1712 rozhodnuto  o stavbě nového

kostela.  S jeho výstavbou se začalo však až v roce 1722, protože v letech 1713-1714 vypukla

morová epidemie a roku 1715 vyhořela radniční budova a musela být postavena nová. Takže 8.6.

1722 byl  položen základní kámen nového barokního kostela.  Staviteli  byli  Adam Weinmüller z

Boskovic  a  Václav  Dittrich  ze  Stašova.  27.  10.  1726,  tedy  více  než  čtyři  roky  po  položení

základního kamene, farář Zikmund Vlach provedl posvěcení nového presbytáře. Zbytek kostela byl

posvěcen až roku 1736 a s ním i hřbitov, který k němu přiléhal. A tak se mohlo začít se sloužením

mší v novém kostele, tedy v tom, co známe dnes. Celá výstavba nového kostela stála více než osm

tisíc šest set zlatých.  Kostel je zasvěcen sv. Janu Křtiteli a Panně Marii Karmelské.  [ 1, str.6 - 8 ]

3.2  Akce

3.2.1 Farní tábory

3.2.1.1 Farní tábor pro mladší děti

Farní tábor pro mladší děti se provozuje od roku 2012. Tábor trvá pět dní a děti se během nich

seznamují s tématem táboru a poznávají krajinu procházkami, na kterých na ně čeká dobrodružství.

V průběhu táboru se také slouží dětská mše, kterou vede nynější p. farář Josef Matras.  Prvním

místem, kam děti z táboru pro mladší děti zavítaly, byla Gruna. Téma táboru byla plavba Kryštofa

Kolumba a misie. V roce 2013 děti navštívily Fryšavu s tématem Noe a potopa. Roku 2014 bylo

téma táboru Letopisy Narnie - Lev, čarodějnice a skříň v Rychnově na Moravě. V roce 2015 se děti

podívaly do Obůrky u Blanska a strávili tábor řešením Záhady tajemného kláštera. V roce 2016

zavítaly do Vápenného Podolu a téma bylo Misie 2016. Téma Letem světem 2017 na děti čekalo

znovu ve Vápenném Podolu. A nakonec poslední, ze zatím uskutečněných táborů, tábor 2018, se

odehrál v Blansku na téma Alenka v říši divů. [ 2 ]

3.2.1.2  Soustředění

Soustředění pro starší děti probíhá od roku 2013. Tato soustředění se liší od dětských táborů v

tom,  že  se  mládež  více  zapojuje  do  běžných  činností,  např.:  pomoc  při  vaření,  uklízení  atd.

Soustředění je orientováno na šifry, hádanky a hlavolamy ale i tak je na tam mnoho zábavy. Prvním

rokem  účastníci  zavítali  do  Štěpánova  nad  Svratkou.  Druhý  rok  vyrazili  do  Gruny  a  téma

soustředění bylo Cesta kolem světa za 80 dní. Téma soustředění 2015 bylo Objevování vesmíru a

pomoc člověku v nouzi. Roku 2016 bylo téma soustředění Hledání vzácného středověkého kalichu

a pergamenu. V roce 2017 účastníci navštívili Rychnov na Moravě s tématem Vesmírné soustředění

a soustředění roku 2018 strávili znovu v Rychnově na Moravě a bavili se při tématu I když se něco
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nepodaří, dá se začít znovu. [ 2 ]

3.2.2 Dětský den

Dětské dny už neodmyslitelně patří do koloběhu celého roku ve farnosti Bystré. Dětský den

začíná vždy u bysterské fary, kde se děti rozdělí do skupin podle věku a vyzvednou si občerstvení.

Poté se vydají na cestu se svými vedoucími. Než děti dorazí do vesnice či města, kde se farní den

pořádá, plní nejrůznější úkoly. Když dorazí do vesnice, čeká na ně oběd a po něm odpolední zábava.

Završením dětského dne je mše svatá. Poprvé se dětský den uskutečnil v Hartmanicích v roce 2011.

Další rok se šlo do Dolní Jedlové. V roce 2013 se uskutečnil dětský den v Trpíně a další rok se šlo

do obce Nedvězí.  Roku 2015 se dětský den uskutečnil  v  Bystrém. V roce 2016 se dětský den

pořádal v Nyklovicích. Dalším rokem se šlo do Sulkovce a posledním rokem do Svojanova. Dětské

dny jsou jednou z nejoblíbenější akcí roku a děti se jich velmi rádi účastní. [ 2 ]

3.2.3 Živý betlém

Živý betlém se v Bystrém odehrává už od roku 2010. Děti se obléknou do kostýmů a společně

odehrají příběh o narození Ježíše Krista. Tento živý betlém se hrál jenom v kostele. V posledních

letech, když je dobré počasí, se odehrává venku a místo betlémských postav např.: pastevců, se

některé bysterské rodiny převléknou do kostýmů a přijdou narozeného Ježíška uctít v převleku za

nějaké řemeslo například jako: pekaři, ševci či obyčejní lidé. Tento živý betlém se těší veliké oblibě

a každoročně se na něj přijde podívat přibližně 200 lidí. [ 2 ]

3.2.4 Adventní a Velikonoční dílny

Každoroční akce bysterské farnosti už od roku 2010. Děti se shromáždí na faře, kde si samy

vyrobí nějakou adventní nebo velikonoční dekoraci. Pokaždé se jich účastní 30 - 40 dětí. Rodiče

dětí, nebo mládež vymyslí vždy nějaký výrobek a potom dětem ukážou, jak je možné ho vyrobit.

Dílny jsou velmi kreativní a děti se pak doma mohou pochlubit vlastním výrobkem. [ 2 ]

3.3  Tradice

3.3.1  Tradiční Tříkrálová sbírka

Tradiční Tříkrálová sbírka se v Bystrém koná pravidelně již mnoho let. Koledníci jsou rozděleni

do několika skupin, většinou po jednom vedoucím a mají za úkol obejít určitou část města. S sebou

nosí pokladničku na peněžní dary, cukr, křídu a kalendáře. Cukr s kalendáři rozdají po domech,

křídou napíšou na rám dveří symbol a od dárců vybírají do pokladničky peníze. Tříkrálová sbírka

probíhá téměř ve všech obcích České republiky. V roce 2019 se v Bystrém vybralo 51 841 Kč. [ 2 ]
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3.3.2 Svěcení adventních věnců, velikonočních pokrmů a školních 
pomůcek

Velikonoční pokrmy se ve farnosti Bystré začaly světit v roce 2018, zatímco žehnání adventních

věnců je v Bystrém již dlouholetou tradicí. Mezi novodobé tradice v naší farnosti můžeme však

zařadit žehnání školních aktovek a pomůcek. Všechny předměty určené ke svěcení se přinesou ke

Karmelskému oltáři, kde je kněz posvětí.

3.3.3 Dětské mše

Dětský pěvecký sbor vznikl ve farnosti Bystré roku 2008. Po celou dobu jeho existence ho vede

paní Ludmila Kršková. Děti chodí pravidelně nacvičovat rytmické písně a po 3 týdnech nácviku je

zazpívají v bysterském kostele při mši svaté. Písně jsou doprovázeny kytarami a flétnami. K dětem

je zaměřeno i kázání a při bohoslužbě oběti jsou děti shromážděny okolo obětního stolu. [ 2 ]

3.4 Poutě

3.4.1 Karmelská pouť

Roku 1683 založila Anna Kateřina z Martinic při kostelu sv. Jana Křtitele v Bystrém škapulířové

bratrstvo pod ochranou Panny Marie Karmelské. Díky veliké oblibě mezi farníky i poutníky kostel

začal  brzy být  nedostačující  svojí  velikostí,  a  proto František Rudolf  z  Hohenemsu roku 1722

rozhodl  o  zbourání  kostela  a  o  výstavbě nového,  tedy toho,  který  v  Bystrém stojí  dodnes.  Na

Karmelskou pouť se i dnes sjíždí mnoho poutníků z okolí. Jsou slouženy tři mše, které navštíví přes

šest set lidí. [ 2 ]

3.4.2 Hasičská pouť

17. 9. 2016 se uskutečnila slavnost prvního setkání hasičských sborů okresu Svitavy. Byla zde

odsloužena také slavnostní mše svatá, při které se žehnal nový prapor Okresního sdružení Svitavy a

také prapor Centra hasičského hnutí Přibyslav. Bystré bylo vybráno jako nejvhodnější obec celého

Svitavského okresu. Má totiž dostatečně veliký chrám a také velké místo před radnicí. Setkání bylo

zahájeno ve 13 hodin před radnicí, kde proběhlo slavnostní zahájení. Poté se konala mše svatá.

Když  mše  skončila  odebralo  se  shromáždění  na  hasičskou  zahradu.  Tato  hasičská  pouť  se  již

zařadila mezi tradice, neboť se konala v roce 2018 již potřetí a v dalších letech se ještě konat jistě

bude. [ 3, str. 96 - 99 ]
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4 Kostel v Trpíně

4.1  Historie kostela

První zmínka o trpínském kostele pochází z roku 1349, kdy měl být přidělen z olomouckého do

litomyšlského biskupství. V 15.století převzali správu nad trpínským kostelem utrakvisté. V období

po bitvě na Bílé hoře nebylo kněze, který by tu sloužil a trpínský kostelík pustl. O kostel se nikdo

nestaral ani v době třicetileté války,  až musel být pro svůj špatný stav zbořen,  ale poté co byl

zbořen,  se  na jeho místě  začal  stavět  kostel  nový.  Ten byl  dostaven roku 1689 a  vysvěcen 1.

adventní neděli. Hlavní oltář pochází z roku 1710 a je rozdělen na tři části zachycující výjevy ze

života svatého Václava. Od té doby kostel nepotřeboval žádnou rekonstrukci až donedávna. V roce

2015 probíhala v hostele výmalba, která stála asi 500 000 Kč. Kostel v Trpíně prošel v letech 2017 -

2018 velkou rekonstrukcí, která vyšla v přepočtu na 900 000 Kč. Kostel je zasvěcen sv. Václavovi. [

2 ]

4.1.1 Dětské mše

Také v Trpíně probíhají jednou za měsíc dětské mše svaté, které jsou doprovázeny rytmickými

písněmi. Kázání je též zaměřeno na děti.  [ 2 ]

4.1.2 Tříkrálová sbírka

Tradiční  Tříkrálová sbírka  se  odehrává i  v  Trpíně.  Děti  v  přestrojení  za  tři  Krále  chodí  po

domech v Trpíně a vybírají do kasiček od obyvatelů Trpína peníze. Tento rok se v Trpíně vybralo

28 088 Kč. [ 2 ]

4.1.3 Vánoční divadlo

V loňském roce se poprvé uskutečnilo Vánoční divadlo v Trpíně. Děti i dospělí se převlékli do

kostýmů a společnými silami odehráli představení, které cvičili od začátku října. Divadlo se všem

moc líbilo a veřejnost i aktéři doufají, že se v roce 2019 podaří uskutečnit další takové představení.

[ 2 ]
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5 Kostel v Jedlové

5.1 Historie kostela

Kostel v Dolní Jedlové byl vystavěn v letech 1906 - 1909 na místě, kde požár zničil dřevěnou

kapličku. V roce 2016 zde proběhla velká rekonstrukce, během níž se vyměnila např. kompletní,

ještě  původní  elektroinstalace,  rozvody,  osvětlení,  ozvučení,  výměna oken,  nátěr  zdí   a  stropu.

úprava  a  znovunatření  lavic,  nátěr  kůru  a  dveří,  zbudování  stupínku  v  presbytáři  a  instalace

opravného harmonia. V září pak byl položen nový koberec na zbudovaný stupínek a v listopadu do

lavic a na lavičky instalovány podsedáky. V květnu se pak do kostela navrátil zrestaurovaný boční

oltář. Celá tato rekonstrukce stála asi půl milionu korun. [ 2 ]

5.1.1 Dětské mše

Jak v Bystém a v Trpíně, tak i zde se odehrávají každý měsíc dětské mše svaté, doprovázené

rytmickými písněmi pod vedením Michaely Barošové.[ 2 ]

5.1.2 Tradiční Tříkrálová sbírka

I v Jedlové se provádí Tříkrálová sbírka, lidé v roce 2019 přispěli dětem do kasiček  částkou 28

118 Kč. [ 2 ]
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6 Rozhovory s farníky

6.1 První farník

( Žena, 73 let )

Protože jsem chtěla vědět názor ostatních farníků na farnost Bystré, rozhodla jsem se ji o tento

poznatek doplnit. Také jsem chtěla zjistit, jaké a jak velké jsou rozdíly mezi fungování farnosti dnes

a v dřívějších dobách, proto jsem tímto poznatkem chtěla doplnit  a rozšířit  moji  absolventskou

práci. Zašla jsem tedy za třemi farníky, o kterých si myslím, že by mi o fungování farnosti nyní a v

minulosti mohli něco povědět, a zároveň jsem se jich zeptala, co si myslí o aktivitách farnosti teď.

Líbí se Vám, jak nyní funguje farnost Bystré?

Ano, myslím si, že funguje dobře a že dělá maximum pro všechny své farníky.

Vidíte nějaké rozdíly mezi fungováním farnosti v dobách komunismu a po revoluci v roce

1989?

Ano, rozhodně tu rozdíly jsou a ne malé. Víte, v době komunismu se mnoho lidí bálo režimu a

také toho, že přijdou o svoji práci, proto se skoro nikdo ve farnosti v ničem neangažoval a byl rád

za to, co má. Narozdíl od období po revoluci. Lidé byli svobodní, a proto se už nebáli chodit jak do

kostela, tak  se angažovat v různých akcích ve farnosti.

Jaká byla aktivita farnosti v dřívějších dobách?

No, moc vysoká nebyla. Jak už jsem říkala, lidé se báli v něčem angažovat.

Kolik dětí chodilo na náboženství a jak probíhala výuka?

Já sama v bysterské farnosti narozená nejsem, takže nevím úplně detaily, moje děti na výuku

náboženství sice chodily, ale jak často, to už nevím.

Jaká byla návštěvnost v minulosti a jaká je nyní? Jsou v tom velké rozdíly?

V minulosti, tedy za dob komunismu, do kostela lidé chodili, ale někteří se báli, aby z toho

neměli problémy, a někteří  raději  nechodili.  Vzpomínám si ale,  jak se po revoluci v roce 1989

začínal kostel více zaplňovat, když začali chodit ti, co během komunismu přestali.

Jak probíhaly svátky např. průvody Božího Těla, Májové pobožnosti atd. Slavily se vůbec?

Pokud ano, jak a které?

Na májové pobožnosti si já vůbec nepamatuji, promiňte, ale průvody Božího Těla se chodily v
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kostele. Zastávky byly u vedlejších oltářů a dívky, které chodily za družičky, sypaly květení na

stupínky před oltáři. Nechodilo se kolem kostela jako dnes, to bylo zakázané.

Jezdilo se v minulosti na nějaké poutě?

Já jsem na žádnou pouť v době komunismu nejela, ale vzpomínám si, že se jednou jelo na

Křemešník  do  Kostela  Nejsvětější  Trojice,  já  osobně  si  na  žádnou  pouť  v  době  komunismu

nepamatuji, nebo jsem to už zapomněla.

Kolik bývalo v týdnu mší a kolik jich bylo v neděli?

Mše byla každý den ráno, před tím, než šly děti do školy. A v neděli si myslím, že jedna.

Jak probíhala Karmelská pouť,  kolik zhruba přišlo lidí? Účastnili  se  i  lidé z  okolních

vesnic, či ještě z větší dálky?

Ten průběh už vám neřeknu, ale lidé z okolí se Karmelské pouti účastnili.

Uvítala byste v dnešní farnosti něco nového? Chybí Vám tu něco?

Ne, nic mi tu nechybí. Myslím si, že tu je všechno zastoupeno, jak nejlépe může.

A zase naopak. Přijde Vám tu něco už zbytečné?

Ne, všeho je tu dost, ale nic nepřebývá.

Co říkáte na aktivitu Bc. Th. Josefa Matrase?

Aktivita p. faráře je až neuvěřitelná. Nemohu pochopit, kde bere tu sílu, která je na to všechno

potřeba. On je opravdu hodně pečlivý a důsledný a starostlivý.

Myslíte, že by se mělo něco v bysterské farnosti opravit?

V dřívějších dobách se mluvilo o opravě kůru a oltáře Panny Marie Karmelské, ale nevím, co

vše je potřeba opravit.  Asi tu není nic,  co by potřebovalo nutnou opravu, ale já se v tom moc

nevyznám, to by měl spíš posoudit nějaký odborník.

Nově v kostele pomáhají p. faráři akolité, jaký na ně máte názor? Byli potřeba?

Ano. Já osobně tedy jejich služby nevyužívám, protože sedávám v kostele v první části, odkud

se ještě chodí za p. farářem, ale rozhodně to p. faráři pomáhá, to určitě, protože p. farář toho už má i

tak hodně, poté ještě jezdí do dalších vesnic na mši a jejich pomoc přeci jen tu mši trochu uspíší.

Jak se díváte na to, jak se farnost věnuje dětem a mládeži? Je to dostatečné?
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Tak, farnost se mládeži i dětem věnuje opravdu dobře. Všechny ty akce, které se tu provádějí,

myslím,  že  se tu  provozují  tábory,  dětské dny a to  lyžování  (výlet  dětí  na Vesmír)  je  opravdu

zajímavé, děti mají možnost poznat Boha jiným způsobem, s kamarády, zábavnou formou.

V kostele také probíhají dětské mše, co si o tom myslíte? A zpíváte?

Dětské mše mám opravdu ráda. Hodně se mi ten nápad líbí. Je to pěkné a takové milé, že také

děti zpívají Bohu. A jestli zpívám, snažím se, ale některé písně musím ještě líp naposlouchat a

naučit se je.

Chtěla byste něco farnosti sdělit, nebo něco navrhnout do budoucna?

Chtěla bych jen všem poděkovat za to, co dělají. Hlavně p. faráři, který to tu vede. A chtěla bych

vzkázat, ať pokračují v tom, co pro nás všechny dělají a že my si toho všichni vážíme.

6.2  Druhý farník

( Muž, 42 let )

Líbí se Vám, jak nyní funguje farnost Bystré?

Ano, líbí se mi, jak farnost funguje.

Vidíte nějaké rozdíly mezi fungováním farnosti v dobách komunismu a po revoluci v roce

1989?

Rozdíly  tu  rozhodně  jsou,  oproti  minulých  letech  se  rozhodně  zvýšila  právě  aktivita  celé

farnosti,  nyní  se  mohou  pořádat  veřejné  akce  venku,  to  v  minulých  dobách  bylo  zakázané  a

samozřejmě se zvýšila i návštěvnost kostela.

Jaká byla aktivita farnosti v dřívějších dobách?

Rozhodně byla nižší než dnes, mnoho věcí, či akcí se provozovat nesmělo, a proto farnost moc

aktivní nebyla.

Kolik dětí chodilo na náboženství a jak probíhala jeho výuka?

Z naší dvoutřídky chodilo okolo 20 dětí a výuka byla jednou týdně.

Jaká byla návštěvnost kostela v minulosti a jaká je nyní? Jsou v tom velké rozdíly?

Chodilo méně lidí než nyní. Po revoluci v roce 1989 do kostela začalo chodit více lidí, protože

opět začali chodit ti, kteří za komunistů chodit přestali.
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Jak probíhaly svátky např. Průvody Božího Těla, Májové pobožnosti atd. Slavily se vůbec?

Pokud ano, jak a které?

Tohle už si moc nepamatuji, takže vám na to asi neodpovím.

Kolik bývalo v týdnu mší a kolik jich bylo v neděli?

Mše byla ráno každou neděli ráno, jako nyní.

Uvítal byste v dnešní farnosti něco nového? Chybí Vám tu něco?

Asi ne, nic mě nenapadá.

A zase naopak.  Přijde Vám tu něco už zbytečné?

Ne, nic mi tu zbytečné nepřijde.

Co říkáte na aktivitu Bc. Th. Josefa Matrase?

Aktivita p. faráře je velká. Podílí se na mnoha akcích a vše dělá svědomitě, myslím si ale, že

někdy už toho má hodně a možná by svoji aktivita mohl zmírnit a třeba si odpočinout.

Myslíte, že by se mělo něco v bysterské farnosti opravit?

Myslím si, že by se měl opravit Karmelský oltář, který je už v horším stavu. Jeho oprava se už

ale, myslím, začíná řešit.

Nově v kostele pomáhají p. faráři akolité, jaký na ně máte názor? Byli potřeba?

Ano, byli potřeba. Já osobně chodím při sv. přijímání k p. faráři, ale každopádně si myslím, že

akolité potřeba byli.

Jak se díváte na to, jak se farnost věnuje dětem a mládeži? Je to dostatečné?

Ano, ale někdy chybí aktivita samotných dětí, např. Při pořádání akcí, kde se děti nemusejí nijak

podílet na organizaci, jich přijde mnoho, ovšem když se žádá aktivita dětí samotných, tak nebývá

velká odezva. Takže farnost se dětem věnuje velmi dobře, ale zapojení dětí do farních aktivit je

poměrně nízká.

V kostele také probíhají dětské mše, co si o nich myslíte. Zpíváte?

Ty se mně opravdu líbí, všichni, kteří se podílejí na jejich organizaci odvádí dobrou práci a  jsou

velice šikovní. A zpívám.
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Chtěla byste něco farnosti sdělit, nebo něco navrhnout do budoucna?

Přála bych farnosti, ale hlavně p. faráři pastoračního asistenta, který by mohl pomáhat právě p.

faráři a podílel se na organizaci dalších farních akcí. Bohužel nikdo takový tady zatím není.

6.3 Zhodnocení rozhovorů s farníky

Myslím si,  že uskutečnění  těchto rozhovorů bylo velmi přínosné.  Dozvěděla jsem se mnoho

nových informací, které jsem do této práce mohla zahrnout. Jsem vděčná za to, že mi farníci vě-

novali svůj čas a pozornost a téměř vždy mi dokázali na moje otázky odpovědět.
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7 Sledování návštěvnosti Kostela v Bystrém

Se sledováním návštěvnosti v Bysterském kostele jsem začala k 14. 10. 2018. Sledování jsem

prováděla z kůru kostela z pravé strany. Takto jsem měření prováděla asi čtyřikrát, ovšem tento způ-

sob počítání mi nevyhovoval, protože jsem nikdy neviděla do prostranství celého kostela a někdy

jsem musel počty farníků odhadovat. Proto jsem sledování návštěvnosti začala provádět jinak. Če-

kala jsem před kostelem a počítala farníky zvenku. Tento způsob mně vyhovoval více než ten pře-

dešlý, i tak jsem ovšem nebyla schopná spočítat všechny farníky, neboť někteří přicházejí do koste-

la vedlejším vchodem a na jeho sledování mi už nezbýval čas. Nakonec jsem u tohoto způsobu zů-

stala, i když se neprováděl zrovna nejlépe, zejména v zimních měsících. Po příchodu ke kostelu

jsem sledovala návštěvnost a asi pět minut před začátkem mše jsem vešla do kostela a v kostele

jsem i  nadále  sledovala  nově  příchozí  farníky.  Myslím  si,  že  ani  jeden  způsob  sledování  ná-

vštěvnosti kostela v Bystrém nebyl stoprocentní a mé výsledky tedy také nemohou být stoprocentně

pravdivé, slouží spíše orientačně.

7.1 Graf návštěvnosti kostela v Bystrém
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8 Obrazové přílohy
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9 Závěr

Myslím si, že se mi podařilo splnit všechny cíle, které jsem si na začátku mé absolventské práce

stanovila. Dozvěděla jsem se mnoho o akcích a tradicích, které se v bysterské farnosti konají a

udržují. Provedla jsem rozhovory s farníky, kteří mi dokázali odpovědět na většinu mých otázek a

kteří mi v mnohém vyhověli. Prováděla jsem sledování návštěvnosti, které bylo časově náročné, a

musím přiznat, že se mi někdy do počítání farníků nechtělo, obzvlášť v zimě. Domnívám se ale, že

počítání  farníků  bylo  velmi  zajímavé,  a  myslím si,  že  to  moji  absolventskou  práci  v  mnohém

obohatilo.  Děkuji  všem, které jsem v průběhu psaní mé absolventské práce nějakým způsobem

okradla o čas, abych se o bysterské farnosti dozvěděla víc, protože bez jejich pomoci by tato práce

nebyla taková, jaká je nyní. Psaní absolventské práce mi určitě bylo užitečné, alespoň teď vím, že

až  budu  psát  podobnou  práci,  musím  si  lépe  rozvrhnout  svůj  čas.  Každopádně  bych  chtěla

poděkovat za tuto zkušenost a poznatky.
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