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Jeden můj kolega si rád hraje se slovy a v lásce tím vyvádí své nejbližší z míry.                               
Jeden příklad za všechny. Namísto obvyklého slova  na úvod dopisu „zdravím Tě“ 
napsal  - „nebuď nemocen!“  
  Dovolte mi , rovněž v lásce, použít tuto repliku „otce Jarouška“  pro úvodní oslovení … 
 
Vážení a milí čtenáři a čtenářky našeho farního časopisu, nebuďte nemocní v čase 
velikonoční karantény!   
 

Moji milovaní, děkuji za mnohé projevy Vaší blízkosti v době, kdy obyčejné setkání může být nebezpečné pro naše 
zdraví a zdraví těch okolo nás. Jsem vděčný Bohu za to, že nám dává dar vynalézavé lásky  v čase ohrožení našich 
životů neviditelným a zákeřným nepřítelem. Tyto malé potvůrky nás postavily do zvláštní role, že poprvé za dobu 
trvání církve  nastala situace , kterou jiný můj kolega výstižně glosoval takto - buď jsou lidé beze mše nebo  jsou 
mše bez lidí.  Poprvé v dějinách lidstva   je  život velké části světa  uzavřený do  jedné  karantény. Nikdo z nás 
obyčejných smrtelníků neví jistě, jak dlouho to bude trvat a jak to všechno dopadne?! K tomu všemu poprvé 
v našem životě bude našim Velikonocům chybět mnoho a mnoho samozřejmostí. A vůbec církev je poprvé                        
ve svých dějinách  nucena opustit  starodávnými tradicemi napsané rubriky pro velikonoční obřady  a  dát  tu 
možnost rozhodnout se, jakým způsobem oslavíme Velikonoce 2020, každému z nás.  Poprvé v životě  jsou  mnohé 
hlavy rodin nominovány do kvazikněžské role, kde na sebe berou odpovědnost za vedení domácí velikonoční 
liturgie.  Poprvé v životě dokonce každý z nás si může s dovolením svého biskupa vybrat z bohaté nabídky 
alternativ –  kde, kdy a jak oslaví Velikonoce 2020.  Dovolte mi skoro na závěr malou, ale důležitou vsuvku… 
 
Moji bratři a sestry v Kristu, zdá se mi, že mezi všemi různými snahami  najít na současné krizové situaci pozitiva, 
to mnohdy zavání různými náznaky moralizování. Braňme se tomu zuby nehty,  abychom  interpretovali  toto 
veliké znamení času jako  šanci pro potvrzení svých  falešných představ o Bohu (Např. Všechno je to Boží trest                  
za naše hříchy). Jistě věříme  tomu, že s Boží pomocí  nás tato jistě nepříjemná a do jisté míry nepřehledná situace  
v mnohém obohatí a především prohloubí náš vztah k Bohu. Přesto může nastat  i opak…Že mnohým to dokonce 
může víru a důvěru v milujícího Boha Otce narušit nebo dokonce  úplně vzít. 
 
Podle mne je jediným nepochybným pozitivem současné tragické situace  to, že poprvé v životě jsme donuceni 
Pašijový příběh o utrpení a smrti našeho Pána Ježíše Krista prožít  jako jeho účastníci.  Vždyť všem nám jde o život 
a proto celý svět spojuje  tento zápas o  přemožení neviditelného nepřítele. Proto nelze vnímat dnes  pašije jako 
historickou divadelní hru, ale jako drama ze žhavé současnosti.  
 
 
Rád bych popřál  nám všem, abychom o těch různých současných okřídlených „poprvé“                                                               
platilo také ono známé „naposledy“.   
 
Naši starší sourozenci ve víře Hospodinově  ve svých bolestných dějinách prožívali jistý druh karantény.                                  
Židé byli  s výslovným zákazem vrátit se domů vyhnáni ze své vlasti a rozptýleni  po celém světě.                      
Jedno z jejich mnoha  velikonočních  přání nebo spíš pozdravů  měl proto velice                                                           
logické jádro – „Příští Velikonoce v Jeruzalémě!“     
 
V duchu výše naznačeného navrhuji  nám všem, abychom  se v čase Velikonoc a také liturgické doby velikonoční 
zdravili při našich vzácných setkáních slovy -  „Příští neděli v našem kostele!“  
 
Ergo přeji si spolu s Vámi všemi, abychom se co nejdříve mohli vrátit do svých kaplí, kostelů                                      
a basilik…Nejen u nás doma, ale na celém světě. 
   
 
Bezpečné přesto požehnané Velikonoce nám všem vyprošuje otec Josef.  



ROZCESTNÍK NA  VELIKONOCE 2020 

 
      LESNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA  ZA NÁDRAŽÍM V HLUBOČKÁCH 

 

Velice nás všechny trápí skutečnost zavřených kostelů.  Je to jistě věc pochopitelná, nicméně spojená  

s objevováním nových forem projevů zbožnosti.  V předminulém týdnu jsem byl  dvakrát na procházce  v lese 
v okolí Velké Bystřice  a  tam jsem dostal nápad.  Pamatuji si  z dětství  na  lesy u  nás doma na Drahanské 

vrchovině,  kdy  mohl člověk najít na různých místech tzv. „svaté obrázky“. Dnes je to vzácností.                              

Ale vraťme se k tématu. Mezitím jsem tento svůj horký nápad konzultoval v Otcem biskupem Antonínem                               
a následně i s kanovníky Metrop. kapituly.  Rád bych Vám  dnes nabídl  hodně prodiskutovaný,  leč jednoduchý  

námět  na Velký pátek 10. 4. 2020.  Krásný jarní den státního svátku nás mnohé vyláká  do přírody na procházku 

na zdravém vzduchu.  Proč tedy nespojit  výlet do lesa s rozjímáním o tajemstvích naší spásy? Na této úvaze 
spočívá náš typ   na prožití Velkého pátku v „chrámu přírody“.   Tedy moje nabídka pro Vás spočívá v tom,  že 

s pomocí svých farníků z Hluboček a lesáků z kapituly  ještě  před Velkým pátkem instalujeme  zastavení křížové 

cesty  na jednom asi pětikilometrovém okruhu na lesních pozemcích patřících Metropolitní Kapitulou svatého 

Václava.  Trasa povede   po značené cestě a je znázorněna na přiložené mapce. Známé vyobrazení čtrnácti 
zastavení křížové cesty najdete na stromech okolo lesní cesty.   Není nutné se někde přihlašovat, pouze je 

potřebovat dodržovat základní pravidla platná dnes na všech místech, tedy i lese.  (Tzn  roušky, odstupy,                         

max 2 lidé pohromadě nebo rodina). Nazapomeňme také   na hlavní zásadu                                                                              
pro pobyt v přírodě – chovat se podobně jako v kostele  ( tiše a s úctou ke všemu) . 

Věřím, že i tato moje troška do mlýna  může  přispět k prožití požehnaného dne památky Umučení Krista. 

Otec Josef 
 

P.S. Nakonec navrhuji vzít si s sebou k rozjímání text křížové cesty pro čas epidemie   - viz  internetový odkaz.   

 
h t t p : / / o l o m o u c . o p . c z / u p l o a d s / p d f / d o k u m e n t y / k r i z o v a - c e s t a . p d f  

 

 

http://olomouc.op.cz/uploads/pdf/dokumenty/krizova-cesta.pdf


 
OTEVŘENÉ DVEŘE 
 

Na Velký pátek  10. 4.   a  na Bílou sobotu můžete najít otevřené dveře u kostelů a kaplí v našich farnostech.  
Popřípadě alespoň předsíň.  Ten Velký pátek  bude otevřeno především kvůli tomu, aby  bylo možné projít si naši 

tradiční křížovou cestu po kapličkách a kostelích. Je na každém z Vás,  jaký  si  naplánujete  svůj harmonogram.  

Upozorňujeme  však  na potřebu  dodržování  základních  pravidel  platných dnes na všech místech.  (Tzn  roušky, 

odstupy, max 2 lidé pohromadě nebo rodina).  Doporučuji  navíc používat desinfekce. 
 
  
KVALITNÍ PŘENOSY  Z NAŠEHO KOSTELA 
 

Chtěl bych  vyjádřit radost  z toho, že našemu společenství se  daří udržovat  vztahy v době  zavřených kostelů                   
a kaplí.  Ostatně  nebyl to můj nápad, ale iniciativa  farníků, která přispěla k zavedení přenosů z velkobystřického 

farního kostela. Již od soboty 14. 3.  2020  denně přenášíme přes internet  mše svaté z našeho farního kostela                        

ve Velké Bystřici. 

Rovněž i večerní  společná modlitba růžence ve 20:00, do které můžete vstoupit svým desátkem, je součástí naší 
nabídky.  Každou neděli přenášíme pobožnost křížové cesty v 17:00. Pro nejbližší dny se nám podařilo výrazným 

způsobem zlepšit  kvalitu přenosu.  Rovněž  díky vašim podnětům se nám daří postupně eliminovat rušivé prvky 

v přenosech. Zkrátka Vaší zásluhou jsme se hodně naučili a stále se učíme..  Tímto děkuji  technickému týmu                  
pro přípravu a realizaci přenosů.  Jsem vděčný za každou zpětnou vazbu, i když vím, že pochvala zavazuje.                                    

Za celý liturgický tým  tlumočím velikou spokojenost z toho, že přes bohatou a mnohdy lepší nabídku                            

z jiných míst, dáváte čím dál víc přednost tomu našemu. 

Zn. Je to náš kostel, jsou to naši lidé ..je to náš pan farář. ..je to náš domov.    
 
Mše svaté a jiné liturgické  dění  o Svatém Týdnu budou  až do odvolání  neveřejné,    za zavřenými dveřmi kostela. Níže uvedené  
akce  budou přenášeny   na internetu a pustit si je můžete   na svých počítačích v aplikaci YouTube. 

 

 D o  v y h l e d á v a c í h o  ř á d k u  a p l i k a c e  Y o u T u b e  n a p i š t e  „ j o s e f  o p l u š t i l  f a v b “  .  

Čtvrtek    9.  4.   Zelený Čtvrtek  

Mše svatá za zavřenými dveřmi  v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici v 18:00 

Modlitba růžence za zavřenými dveřmi  v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00 

 

Pátek   10.   4 .   Veliký Pátek  

Křížová cesta za zavřenými dveřmi  v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici v 15:00 

Obřady Velkého Pátku za zavřenými dveřmi  v hlavní lodi  farního kostela ve Velké Bystřici v 18:00 

Modlitba růžence za zavřenými dveřmi  v  hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00 

 

Sobota  11 .  4 .   Bílá  Sobota  

Mše svatá za zavřenými dveřmi  v hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici v 19:30 

 

Neděle   12.  4.       Neděle Zmrtvýchvstání  

Mše svatá za zavřenými dveřmi  v  hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici v 8:00 

Modlitba růžence za zavřenými dveřmi  v  hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00 

Ponděl í   13.   4 .       Pondělí  ve l ikonočního oktávu  

Mše svatá za zavřenými dveřmi  v  hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici v 8:00 

Modlitba růžence za zavřenými dveřmi  v  hlavní lodi farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00 

 
 
 
INFORMACE O DĚNÍ VE FARNOSTI 
 

Další informace budou k dispozici v neděli, o Slavnosti Zmrtvýchvstání  12. 4. 2020 

 
Výzva pro všechny, kdo mají zájem o doručování našich farních zpravodajů (TÝDĚNÍČEK a DĚNÍČEK)                         

ať se obrátí na mne. Chtěli bychom s našim týmem zajistit  dostupné  informace o dění ve farnosti především                         

pro ty, kdo nemají internet nebo  dávají z různých důvodů přednost papírové formě našich zpravodajů. 

 
 
 
 



SOUŘADNICE BIBLICKÝCH TEXTŮ K SOUKROMÉMU ROZJÍMÁNÍ 

Výzva pro všechny,  kdo mají chuť  otevřít svoji Bibli. Zde můžete buď společně  (např. v rodině) nebo o samotě 

rozjímavým způsobem  (tzv. Lectio divina)  číst biblické texty  z liturgie .  Ty jsou uvedeny v  níže uvedeném 

 přehledném  souhrnu . 

 

Čtvrtek 9.4.2020 

Zelený čtvrtek 

 
1. čtení: Ex 12,1-8.11-14 

Žalm: Zl 116(115) 

2. čtení: 1Kor 11,23-26 

Evangelium: Jan 13,1-15 

Pátek 10.4.2020 

Velký pátek 

 

1. čtení: Iz 52,13-53,12 

Žalm: Zl 31(30) 

2. čtení: Zd 4,14-16;5,7-9 

Evangelium: Jan 18,1-19,42 

Sobota 11.4.2020 

Bílá sobota 

 

1. ČTENÍ Gn 1, 1-2, 2 

Bůh viděl všechno, co udělal, a bylo to velmi dobré. 

2. ČTENÍ Gn 22, 1-18 

Oběť našeho praotce Abraháma. 

3. ČTENÍ Ex 14, 15-15, 1 

Synové Izraele šli středem moře po souši. 

4. ČTENÍ Iz 54, 5-14 

Ve věčné lásce se nad tebou slituje Hospodin, tvůj vykupitel. 

5. ČTENÍ Iz 55, 1-11 

  Pojd'te ke mně, a naplní vás nový život! Sjednám s vámi věčnou smlouvu. 

6. ČTENÍ Bar 3, 9-15. 32 - 4, 4 

Chod' po cestě vstříc světlu Hospodinovy moudrosti. 

7. ČTENÍ Ez 36, 16-17a. 18-28 

Pokropím vás očistnou vodou a dám vám nové srdce. 

EPIŠTOLA Řím 6, 3-11 

Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá. 

EVANGELIUM 

Roční cyklus A: Mt 28, I-IO 

Byl vzkříšen z mrtvých a jde před vámi do Galileje. 

Neděle 12.4.2020 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

1. čtení: Sk 10,34a.37-43 

Žalm: Zl 118(117) 

2. čtení: Kol 3,1-4 

Evangelium: Jan 20,1-9 

 
 

 

 

 
DALŠÍ NÁMĚTY  
 

Na našich webových stránkách http://farnost-vbystrice.cz/ nebo http://www.farnost-hlubocky.cz/ najdete podklady pro domácí 

liturgii pod názvem BOHOSLUŽBA DOMÁCÍ CÍRKVE NA VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ 2020 (Sestavil kněz Spišské 

diecéze František Trstenský) 

 
Na webovém portálu https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line je široká nabídka přenosů z různých míst. 

http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=4&r=2020#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=4&r=2020#ZL
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=4&r=2020#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=9&m=4&r=2020#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=10&m=4&r=2020#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=10&m=4&r=2020#ZL
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=10&m=4&r=2020#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=10&m=4&r=2020#EV
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=12&m=4&r=2020#C1
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=12&m=4&r=2020#ZL
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=12&m=4&r=2020#C2
http://www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=12&m=4&r=2020#EV
http://farnost-vbystrice.cz/
http://www.farnost-hlubocky.cz/
https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line

