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ÚVODNÍK 

Milí čtenáři a čtenářky našeho farního listu,  

moje malé poselství pro vás je motivováno naší nedávnou poutí do Svaté Země, o níž náš průvodce opakovaně 

tvrdil, že je to „páté Evangelium“.  Jednou z nejsilnějších inspirací z tohoto „Evangelia“ se týká našich 

„starších bratrů (a sester) ve víře“.  Termín židé je odvozen od jména jednoho ze synů patriarchu  Jákoba - tedy 

pravnuka Abraháma. Praotec Abrahám dostal kdysi dávno od Hospodina  četná zaslíbení, z nichž mnohé se již 

naplnily, ale některé jakoby zrají.  Jedno z nejobdivuhodnějších tajemství tohoto malého národa je skoro 

zázračná schopnost překonávat překážky, nesená silou čerpanou z mnoha Božích ujištění. Mnohokrát a 

mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim otcům, v poslední době k nám promluvil skrze svého 

Syna. (Žid 1, 1-2) Rád bych se s vámi o svoji zkušenost s živým Božím slovem ještě jiným způsobem podělil… 

 

 Promiňte mi, že namísto obvyklého výstižného obrázku k výše uvedenému textu o našich 

„starších bratrech ve víře“ přikládám směrovku ukazující k intenzivnímu velikonočnímu 

čtenářskému zážitku. Na směrovce stojí napsáno:  

„Ulickaja, Ljudmila Daniel Stein, překladatel ISBN: 978-80-7432-196-2“ 

Román Daniel Stein, překladatel vyšel v Rusku v roce 2006 a navzdory autorčiným obavám, 

že jej kritika a čtenáři nepřijmou, se stal bestsellerem. Spisovatelka při své nedávné návštěvě 

v Praze, kam přijela společně s překladatelkou Alenou Machoninovou představit český (a 

nutno dodat, že velmi zdařilý) překlad tohoto románu, mluvila o svém očekávání, že román 

vyvolá nesouhlas a ostrou kritiku, a to především kvůli názorům hlavního hrdiny na náboženství. Ulická se totiž 

pohybuje na ožehavé půdě. Předobrazem Daniela Steina, hlavní postavy románu, je reálná osoba, polský Žid 

Oswald Rufeisen, s nímž se Ulická setkala a jehož spletité a téměř neuvěřitelné životní osudy ji natolik zaujaly, 

že se rozhodla je literárně zpracovat. Narodil se roku 1922 v Polsku a válku přežil především díky svému 

výjimečnému jazykovému nadání, které jej přivedlo k práci tlumočníka u gestapa. Z této pozice se snažil 

pomáhat svým krajanům a mnohým z nich zachránil život. Ještě za války, kdy se nějakou dobu skrýval 

v klášteře, se nechal pokřtít. Po skončení války se přestěhoval do Izraele, kde založil vlastní židovsko-

křesťanskou obec a sloužil mše v hebrejštině. Byl tedy trnem v oku nejenom Židům, kteří ho považovali za 

odpadlíka, ale i křesťanům, protože nedodržoval liturgii a neuznával některá církevní dogmata. To vše je navíc 

zasazeno do společenských a politických souvislostí, kterými prosvítá složitá situace v současném Izraeli a v 

celé oblasti Blízkého východu – a ne jednoduchý vztah křesťanství, židovství a islámu, jenž právě na tomto 

území nabývá na palčivosti.  

Na první pohled působí román velmi heterogenním dojmem. Nemá vypravěče, který by zaručoval celistvost, 

není tmelen pevným prostorovým ukotvením ani lineárním chronologickým uspořádáním. Text je často až 

nahodile se jevící (a přesto do detailu propracovaná) mozaika, sestávající z deníkových záznamů, textů 

přednášek, rozhovorů, korespondence, úředních dokumentů a policejních hlášení. Tyto fragmenty jsou navíc 

rozprostřeny na úseku více než padesáti let. Před čtenářem se neustále objevují další postavy a další útržky 

soukromých dramat a lidských tragédií, na které bylo 20. století tak bohaté. Setkáváme se s členy násilně 

rozdělených rodin, s lidmi, jejichž vztahy jsou pochroumané válkou a utrpením, s Němci, kteří přijíždějí do 

Izraele, aby smyli kolektivní vinu svého národa, s přistěhovalci, kteří se v této zemi pokoušejí začít nový život, 

s hledači víry a Boha. Každá z postav reprezentuje určitý způsob prožívání dějin, určitý pohled na ně. Teprve 

postupem času se jednotlivé perspektivy začnou slévat do celistvého příběhu jedné osoby, která do života každé 

z postav nějakým způsobem zasáhla – Daniela Steina. Právě on funguje jako svorník všech těchto příběhů, 



pokorný služebník Boha,. Překladatel Daniel Stein nepřekládá jen slova, věty a odstavce. Překladatelství – tedy 

snaha o zprostředkování, umožnění komunikace – se stává metaforou celého jeho života. Překlenuje propasti 

nejen mezi slovy a náboženstvími, ale i mezi jednotlivými lidskými osudy těch, kteří se po traumatických 

zkušenostech snaží nalézt ztracenou rovnováhu.    Autor článku: Markéta Kittlová - 19. 6. 2012 
 

Přeji a vyprošuji nám všem, abychom se učili od našich „starších bratrů (a sester) ve víře“ prožívat to naše 

křesťanské velikonoční Aleluja.             Váš otec Josef 

 

MIMO JINÉ 

Ministrantský den 

Ahoj ministrante,  

možná jsi už slyšel, že každý třetí rok pořádají bohoslovci pro olomouckou arcidiecézi Ministrantský den v 

Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Letos se bude konat na státní svátek ve středu 1. května 

2019. Těšit se můžeš na setkání s ministranty z celé olomoucké arcidiecéze, s bohoslovci a s otcem biskupem. 

Můžeš se také těšit na společné prožití mše svaté, velké zážitkové hry, výborný oběd. Samozřejmostí je ocenění 

pro vítěze velké zážitkové hry. Proto neváhej a přijeď! Taková akce nebývá každý rok. Program je připraven i 

pro ministranty od 16 let, takže můžeš vzít i svého staršího bráchu. Letošní téma je ,,Jděte do celého světa a 

hlásejte evangelium“ (Mk 16, 15).   

Více informací na http://www.knezskyseminar.cz/akce/ministrantsky-den/ 

CO SE DĚLO 

Moji milovaní bratři a sestry v Kristu, 

datum první neděle postní nese text zdravice určené vám všem u nás doma. Rád bych vám i prostřednictvím 

našeho farního časopisu tlumočil pozdrav z pouti do Svaté Země.  Bylo nádherné betlémské nedělní ráno 10. 

března 2019 a já jsem si kvůli tomuto textu přivstal, abych se ještě začerstva s vámi podělil o první plody 

našeho putování po stopách Evangelia. 

Dovolte mi, abych začal krátkým ohlédnutím za naší několikadenní předodjezdovou přípravou.  Od samého 

počátku mi totiž velice záleželo na uvedeném ideálním propojení pouti a výletu. Proto jsem do důležité fáze 

balení a plánování připojil i Popeleční středu 6. 3. a předchozí úterý 5. 3.2019. Od toho úterka jsem se (kvůli 

tomu) poprvé v životě skutečně postil a výsledkem byla velice intenzivní radost. Ne nepodobná té, kterou 

prožívá člověk po výjimečném sportovním výkonu.  Půst od jídla mi taky pomohl uspokojivě zvládnout tzv. 

cestovní horečku.  Všechny ty náročné a někdy i nepříjemné situace spojené s bezprostřední blízkostí 

odjezdového dne.  

Ale pojďme se podívat kousek dál. V pátek 8. března kromě toho, že v kalendáři stále čteme MDŽ, jsem měl 

napsáno ve svém diáři taky mši svatou za moji maminku – měla by právě tento den narozeniny (88 roků). Celý 

tento osmičkový pátek jsem intenzivně pečlivě připravoval vše potřebné na cestu. Každou věc v mých 

zavazadlech jsem velice pečlivě srovnával s mým osvědčeným seznamem věcí na cestu. Nechyběl tam i můj 

obstarožní veliký notebook. Je to také kvůli tomu, abych vám mohl poslat tento pozdrav. Závěr 

předodjezdového dne patřil plavecké přípravě v krytém olomouckém bazénu. Cestou zpět z koupání se 

zastavuji pro bohoslovce III. Ročníku - Ing. Josefa Biernáta. Jede s námi zítra na pouť a bude nocovat na naší 

faře ve Velké Bystřici.  

Přítomnost Božího muže Josefa na konci náročného dne posvětila můj spánek. Nic prorockého se mi však 

nezdálo, nicméně spal jsem velice dobře a hlavně nějak rychle. Ráno jsme s Pepou vstávali před 3.00.  Stihli 

jsme všechny ranní nezbytnosti. Dokonce i trochu posnídat. Pak nám zbývalo jen nasednout s kufry do auta a 

popojet zhruba 500 metrů. 

Po tomto půlkilometru a přesně ve 4.00 jsme s Josefem a dalšími dvěma poutníky přijeli k našemu autobusu. 

Potom jen zbývalo spočítat všech 21 účastníků a vyrazit. Kamže? Náš velice šikovný pan řidič nás  přes Zábřeh 

na Moravě a blízkou Zvoli, kde nastupovali další účastníci naší poutní výpravy, odvezl až na letiště Václava 

Havla v Praze. 

Cestou jsme většinou všichni spali. Teprve až po nezbytné čůrací přestávce v půli trasy začaly naše rozhovory. 

Potkávám zde kromě našich, také své bývalé známé tváře z doby mých kněžských začátků. Sedím s Vláďou a 

Maruškou ze Zvole a cestou si povídáme. Životní příběh těchto starých známých hluboce jakoby souvisel 

s mým živoběhem. Jakoby se začal promítat film pro pamětníky. Začalo to totiž před 21 lety. Tehdy jsem v síle 

svátosti jáhenského svěcení nastoupil do farnosti Zábřeh jako čerstvý absolvent CMTF. Protože by to mohlo 

být na celou knihu, vrátím se raději k popisu našeho putování. 

Na letiště Václava Havla v Praze jsme dorazili zhruba okolo 9.00 a před námi bylo několik hodin spojených 

s nutným odbavením před odletem. Vše to proběhlo velice hladce a díky dalším mnoha zajímavým setkáním mi 

čas čekání uběhl velice rychle. Do Svaté Země odlétáme v 13.45 a Boening 737 - 800 společnosti Smart Wings 

nás přenesl přes Rakousko, Maďarsko, Rumunsko, Řecko, Turecko nad zdánlivě nekonečnou hladinu 

http://www.iliteratura.cz/Redaktor/54/marketa-kittlova
http://www.iliteratura.cz/Redaktor/54/marketa-kittlova


Středozemního moře, když se po třech a půl hodině letu objevila na obzoru pevnina. V malém okénku za 

křídlem jsem spatřil celý pás pobřeží státu Izrael a sousedního Libanonu s důležitým orientačním bodem - bílou 

nádherou hory Hermon. Vím ze zeměpisu o tom, že tam někde pramení řeka Jordán. Bolí mě v uších, když 

přistáváme v Tel Avivu na mezinárodním  letišti Ben Guriona. 

Cestu z letiště do našeho betlémského hotelu Shepherds House Hotel (Adresa: Shepherds Field، Beit Sahour 

Bethlehem - Telefon: +972 2-275-9690) jsem bohužel prospal. Pamatuji si jen poutavý výklad otce Milana o 

tom, co nás čeká a nemine zítra a v dalších dnech. Proto se i přes únavu všichni moc těšíme na zítřek. Překvapil 

mě vzhled města Betléma po téměř 10 letech - hodně se zde změnilo k lepšímu. Také náš hotel vypadá velice 

nově a luxusně. Taktéž večeře v 6. patře chutnala nadprůměrně a jídla bylo k výběru tolik, že závěr nejdelšího 

dne musel patřit procházce po nočním Betlému. Podobně jako náš farní pes Baltazar potřebuje k dobrému 

zažívání dlouhé venčení, tak i naše pětičlenná skupina mírně přejezených poutníků podpořila svoji perilastiku 

několikakilometrovou výpravou k basilice Božího Narození.  

Svůj první pozdrav domů končím právě zde u první lidským zrakům zřetelné stopy Evangelia  na naší planetě. 

Ježíš nepřiletěl jako Malý princ z jiné planety, nýbrž na tomto jedinečném místě obyčejným lidským narozením 

vstoupil právě do všech našich životních příběhů. Tímto betlémským nočním výletem končím svůj ranní 

nedělní pozdrav všem u nás doma.  

Z veliké dálky vám všem o první neděli postní 10. března 2019 požehnal otec Josef 

Svatá země, Izrael 

Izrael, země, kterou Bůh často oslovoval. Lidé v této zemi si zažili opravdu hodně za minulé století. Války, 

okupace a mnoho dalšího. Historii asi každý zná, proto se zaměřím na poutnická místa. Kristův hrob byl 

nejdřív před hradbami Jeruzaléma. Nad hrobem byl postaven chrám roku 325 římským císařem Konstantinem 

na přání svaté Heleny. Kolem hrobu se však začaly stavět kláštery a město se začalo přesunovat. Proto bychom 

nenašli město na místě Davidova města. Dohromady má zde 8 katolických církví svou kapli a přitom je chrám 

dnes ve vlastnictví muslimů. Místo narození Ježíše Krista se nachází v pravoslavném kostele. Pravoslavní 

odsud vytlačili františkány. Františkáni si vedle tohoto chrámu postavili svůj chrám. Na místo narození Ježíše 

Krista můžou františkáni chodit podzemím vchodem. Pravoslavný chrám byl postaven opět císařem 

Konstantinem v letech 327-332. Místo zesnutí Panny Marie leží na hoře Sión. Z národní moravské pouti zde 

byly dovezeny lampy, které jsou zavěšeny nad místem zesnutí Panny Marie. První kostel vznikl na tomto místě 

již v 5. století, ale zanikl již v roce 614. Ve 12. století zde vznikl klášter, zničený ve 13. století. Na jeho 

zbytcích v 16. století vzniklo místo jezuitské komunity. Hrob Panny Marie je blízko Getsemanské zahrady. Je 

ve vlastnictví pravoslavných. Podle písma byla Panna Maria z tohoto místa na nebe vzata. Je zde uctívána 

poutníky a konají se zde mše svaté. Mrtvé moře má blahodárné účinky na pokožku a mořská voda při koupání 

nadnáší. Moře je na hranici Izraele a Jordánu. Každý rok jeho hladina klesne o 1 metr. Moře vysychá, protože 

židé všechny přítoky vody spotřebují na osobní účely a zavlažování zemědělské půdy. Chrámová hora - stojí 

na ni Omarova mešita, zeď nářků z Jeruzalémského chrámu a další památky Jeruzaléma. Pro křesťany neměla 

Chrámová hora velký význam. Zničení Chrámu pro ně představovalo naplnění Ježíšova proroctví, pokoření 

synagogy znamenalo triumf církve. Centrum křesťanského života se v nově vybudovaném Jeruzalémě 

soustředilo kolem bývalého popraviště- Golgota - a tam stojícímu Božího hrobu. Zeď nářků zůstala z trosek 1. 

a 2. Jeruzalémského chrámu. Druhý chrám byl zničen Římany při 2. židovském povstání. Aby chrám nespadl, 

musela být zeď 5 m široká. Zeď je rozdělena na dvě části - ženskou a mužskou. Dnes na tomto místě stojí 

Omarova mešita. Někteří židovští extremisté chtějí Omarovu mešitu zbourat a odvézt ji do Saudské Arábie. 

Ještě jedna upomínka na české poutníky je ve Svaté zemi. Je v kostele sv. Josefa v Nazaretu, kterému čeští 

poutníci v roce 1926 darovali obětní stůl. Při tomto putování po Izraeli jsem se dozvěděl spoustu nových a 

zajímavých věcí. Jsem rád, že jsem vám mohl část našeho putování popsat. Cestování s cestovní kanceláří 

AWERTOUR bych každému doporučil, těšíme se na další pouť!           Václav Preč 
 

 

Dětská mše v sobotu 23. 3. 2019 

V sobotu jsme se s rodiči zúčastnili mše svaté pro děti, které se připravují na první svaté přijímání. Mše se nám 

moc líbila. Také se nám líbilo, jak se někteří kluci zapojili do ministrování. Kostelem se nesly křesťanské písně 

z Koinonie, které byly hrány na kytaru a doprovázeny bicím a flétnou. Hezky připraveny byly také přímluvy, 

které četlo 5 dětí. Kázání Otce Josefa o prosbě na neochotného přítele (Lk 11,5-13) bylo hezké na zamýšlení. 

Po mši svaté jsme všechny děti měly program v boční kapli s fajn člověkem Tomášem Velzelem a rodiče šli na 

povídání s panem farářem na faru. Naše setkání s Tomem začalo písničkou, kterou Tomáš sám složil a hrál při 

tom na kytaru. Naučil nás písničku „Vše, co dělám…“, při které nám jeho žena ukazovala, co máme dělat 

s rukama a my ji napodobovaly. A protože jsme tam byly různé věkové kategorie, zahrál nám na kytaru tutéž 

písničku ve stylu FUNKY, která se mimochodem líbila i menším dětem☺. Poté jsme si všichni zahráli hru na 

otravný hmyz, abychom se trochu zahřáli. Tomáš pak zavelel a my se posadili na židličky a začali jsme si 

https://www.google.com/search?site=async/lcl_akp&q=shepherds+house+hotel+adresa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqjI-vsqzM05LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HKFGekFmSkFqUUK2TklxanAsmS1ByFRJB0IgCvXyPuTwAAAA&ludocid=9453381735017625397&sa=X&ved=2ahUKEwjll-bv2aDhAhUDZVAKHfMpAtkQ6BMwA3oECAEQIg
https://www.google.com/search?site=async/lcl_akp&q=shepherds+house+hotel+adresa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyqjI-vsqzM05LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7HKFGekFmSkFqUUK2TklxanAsmS1ByFRJB0IgCvXyPuTwAAAA&ludocid=9453381735017625397&sa=X&ved=2ahUKEwjll-bv2aDhAhUDZVAKHfMpAtkQ6BMwA3oECAEQIg
https://www.google.com/search?site=async/lcl_akp&q=shepherds+house+hotel+telefon&ludocid=9453381735017625397&sa=X&ved=2ahUKEwjll-bv2aDhAhUDZVAKHfMpAtkQ6BMwBXoECAEQNg
https://www.google.com/search?site=async/lcl_akp&q=shepherds+house+hotel+telefon&ludocid=9453381735017625397&sa=X&ved=2ahUKEwjll-bv2aDhAhUDZVAKHfMpAtkQ6BMwBXoECAEQNg
https://www.google.com/search?ei=jpKaXJDKE4HUwQLP5YioAg&q=shepherds%20house&oq=sheppards+house&gs_l=psy-ab.12..0i7i30l2j0i7i10i30j0i7i30j0i7i10i30l2j0i10i203l2j0i13j0i13i30.47189.47189..52464...0.0..0.129.129.0j1......0....1..gws-wiz.uYCovaAlcZs&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=42128451,17238082,1850181&tbm=lcl&rldimm=9453381735017625397&ved=2ahUKEwi-tdTP2aDhAhWEaFAKHRJXAxQQvS4wAnoECAoQNw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.com/search?ei=jpKaXJDKE4HUwQLP5YioAg&q=shepherds%20house&oq=sheppards+house&gs_l=psy-ab.12..0i7i30l2j0i7i10i30j0i7i30j0i7i10i30l2j0i10i203l2j0i13j0i13i30.47189.47189..52464...0.0..0.129.129.0j1......0....1..gws-wiz.uYCovaAlcZs&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=42128451,17238082,1850181&tbm=lcl&rldimm=9453381735017625397&ved=2ahUKEwi-tdTP2aDhAhWEaFAKHRJXAxQQvS4wAnoECAoQNw&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2


povídat o Bohu, jaké dělá zázraky v našich životech. Jestli Boha prosíme a děkujeme mu, ale hlavně také, jestli 

ho dokážeme chválit jako třeba: „Bože, ty jsi úžasný!“ Také nám Tomáš říkal, že někdy stačí jen zatoužit 

v srdci a Bůh nám to může splnit, pokud ví, že je to pro nás dobré. A tak jsme nakonec našeho setkání prosili 

Boha, každý za co chtěl. A Tom tuto modlitbu doprovodil jemně kytarou. Prostě to bylo fajn strávené 

odpoledne! Děkujeme!                  S pomocí rodičů Ema a Anežka  

 

KALENDÁŘ NA DUBEN 
Neděle, 31. března, IV. neděle postní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice/kostel - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec 

Rudolf Smahel) 

17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - pobožnost 

křížové cesty 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

Pondělí, 1. dubna 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše svatá (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 3. dubna 

17:00 - Svésedlice/kaple - mše svatá 

Čtvrtek, 4. dubna 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše 

svatá 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 5. dubna 

09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny pro veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá 

18:15 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá 

Sobota, 6. dubna 

17:30 - Přáslavice - mše sv. s nedělní plat. 

 

Neděle, 7. dubna, V. neděle postní 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystrice - mše svatá  

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 - Bukovany - mše svatá 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec 

Rudolf Smahel) 

17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - pobožnost 

křížové cesty 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

Pondělí, 8. dubna 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše svatá (otec Bohumír Vitásek) 

Středa, 10. dubna 

17:30 - Mrsklesy/kaple - mše svatá 

Čtvrtek, 11. dubna 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše 

svatá 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 12. dubna 

09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny pro veřejnost 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá 

18:15 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá 

Sobota, 13. dubna 

09:00 - Přerov/děkanátní kostel a okolí - 

Arcidiecezní setkání mládeže 

17:30 - Přáslavice - mše sv. s nedělní plat. 

 

Neděle, 14. dubna, Květná neděle 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá 

11:00 -Bukovany - mše svatá (zástup) 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec 

Rudolf Smahel) 

15:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření (otec František Foltýn) 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - pobožnost 

křížové cesty 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

Pondělí, 15. dubna 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše svatá (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 16. dubna 

09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny pro veřejnost 

17:00 - Bukovany/kostelík - mše svatá 

Čtvrtek, 18. dubna, Zelený čtvrtek 

09:30 - Olomouc/katedrála - Missa 

Chrismatis 

16:00 - Hlubočky/kostel - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá na 

památku Ustanovení Eucharistie (otcové 

jezuité z Olomouce) 

18:15 - Velká Bystřice/kostel - mše svatá 

na památku Ustanovení Eucharistie 

Pátek, 19. dubna. Velký pátek 

08:00 - Velká Bystřice/kaple - křížová 

cesta po kapličkách naší farnosti 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

(otcové jezuité z Olomouce) 

17:00 - Hlubočky -velkopáteční obřady 

(otcové jezuité z Olomouce) 

18:15 - Velká Bystřice/kostel - 

velkopáteční obřady 

Sobota, 20. dubna, Bílá sobota 

19:30 - Velká Bystřice/kostel - 

Velikonoční vigilie 

21:30 - Hlubočky/kostel -Velikonoční 

vigilie (otcové jezuité z Olomouce) 

 

 

 

 

Neděle, 21. dubna, Hod Boží 

velikonoční – Slavnost Zmrtvýchvstání 

Páně 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá (otcové 

jezuité z Olomouce) 

11:00 - Bukovany - mše svatá 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec 

Rudolf Smahel) 

Pondělí, 22. dubna, Velikonoční pondělí 

08:00 - Velká Bystřice/kostel - mše svatá 

(otec Milan Palkovič) 

09:30  Hlubočky/kostel - mše svatá (otec 

Milan Palkovič) 

11:00 - Přáslavice/kaple - mše svatá (otec 

Milan Palkovič) 

15:00 - Velká Bystřice/DPS svaté Anny - 

mše svatá (otec Bohumír Vitásek) 

Úterý, 23. dubna, Svátek sv. Vojtěcha 

Středa, 24. dubna 

17:30 - Mrsklesy/kaple - mše svatá 

Čtvrtek, 25. dubna, Svátek sv. Marka, 

evangelisty 

08:30 - Velká Bystřice/kaple - tichá mše 

svatá 

17:00 - Bukovany - mše svatá 

Pátek, 26. dubna 

09:00 - Velká Bystřice/fara - úřední 

hodiny pro veřejnost 

12:00 - Velká Bystřice/kostel - svatební 

obřad (Miroslav a Barbora) 

16:30 - Hlubočky - svátost smíření 

17:00 - Hlubočky/kostel - mše svatá  

18:15 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá  

Sobota, 27. dubna 

16:30 - Velká Bystřice/kaple - mše svatá s 

dětmi 

17:00 - Velká Bystřice/kaple a fara - 

program po mši s dětmi 

17:30 - Přáslavice - mše svatá s nedělní 

platností (zástup)  

 

Neděle, 28. dubna, II. neděle 

velikonoční 

07:30 - Velká Bystřice svátost smíření  

08:00 - Velká Bystřice - mše svatá 

09:30 - Hlubočky - mše svatá (zástup) 

11:00 - Bukovany - mše svatá (zástup) 

11:00 - Bystrovany - mše svatá (otec 

Rudolf Smahel) 

17:00 - Velká Bystřice/ kostel - možnost 

svátosti smíření 

17:30 - Velká Bystřice/kostel - adorace 

18:00 - Velká Bystřice/fara - biblická 

hodina 

Změna program vyhrazena. Sledujte prosím nedělní ohlášky nebo www.farnost-vbystrice.cz 
Vychází 31.3.2019, uzávěrka dalšího čísla  25.4. 2019. Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na denicekvb@seznam.cz. Farní 
webové stránky www.farnost-vbystrice.cz, příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na farnostvbystrice@centrum.cz. Redakční rada: Eva 

Krätschmerová, Miloslav Krätschmer , P. Josef Opluštil; Jazyková korektura: Vojtěch Lakomý.  Vydává Římskokatolická Farnost Velká Bystřice pro vnitřní potřebu 

farnosti. Cena: dle zvážení 
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