
KRÁTKÁ OZNÁMENÍ  NA TENTO TÝDEN  (od  22 .  3 .    do    29 .   3 .    2020) 

Nedělní mše sv. budou slouženy každou neděli v 8.00 hod. ;  mše svaté v týdnu budou vždy  v 18:00 
(viz rozpis),  až do odvolání jako neveřejné, za zavřenými dveřmi kostela,  budou přenášeny                                  
na internetu a pustit si je můžete na svých počítačích v aplikaci YouTube. 

 

 Do vyhledávacího řádku aplikace YouTube napište „josef  oplušt i l  favb“ . 

Ponděl í    23 .  3 .  Svatý  Turibius  z  Mongrov eja  

Mše svatá za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:00 

Modlitba růžence za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00 

 

Úterý   24 .  3 .  Svatá  Kateř ina  Švédská   

Mše svatá za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:00 

Modlitba růžence za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00 

Středa  25 .  3 .  Slavnost  Zvěstování  Páně  

Mše svatá za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:00 

Modlitba růžence za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00 

 

Čtvrtek    26 .   3 .   Svatý  Kastu lus  (Ha šta l )  

Mše svatá za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:00 

Modlitba růžence za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00 

 

Pátek   27 .   3 .  Svatý  Rupert    

Mše svatá za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:00 

Modlitba růžence za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00 

 

Sobota   28 .   3 .   Blahoslav ená Renáta  

Mše svatá za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 18:00 

Modlitba růžence za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00 

P o z o r  -  P ř e c h o d  n a  l e t n í  č a s !  

 Neděle   29 .   3 .       V.   neděle  postní  

Mše svatá za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 8:00 

Křížová cesta za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici v 17:00 

Modlitba růžence za zavřenými dveřmi  v boční kapli farního kostela ve Velké Bystřici ve 20:00 

 

Změna oproti minulé neděli – Kvůli novým opatřením nebudu podávat svaté přijímání v našich 
farních chrámech., ale  přijdu nebo přijedu k vám domů s eucharistií  během této neděle 22. 3. 2020 
nebo v další následující den. . Abych Vám mohl donést Krista, stačí  mě kontaktovat                                          
(nejlépe krátkou textovou zprávou) na čísle 731 405 500. 

Na setkání s Vámi  ( při zachování prvků bezpečnosti)  se těší otec Josef 

T Ý D Ě N Í Č E K  č .  1 2                              

p r o  f a r n o s t i  V e l k á  B y s t ř i c e  a  H l u b o č k y  

2 2 .  3 .   2 0 2 0    I V .  N E D Ě L E   P O S T N Í  

SVATÁ KORONA, PATRONKA PŘED EPIDEMIEMI  

V současné situaci, kdy se koronavirus šíří po celém světě,                              

je třeba si připomenout postavu mučednice z prvních staletí 

křesťanství - sv. Koronu, která byla uctívána dlouhou dobu jako 

patronka před epidemiemi. Ačkoliv kdysi patřila                                                      

k oblíbeným svatým, o jejím životě a původu víme velmi málo. 

   Podle údajů, které jsou k dispozici, víme, že se jako velmi mladá 

stala manželkou Viktora - římského vojáka ze Sieny.                                      

Oba byli členy rané křesťanské komunity. Sám Viktor byl křesťanem, který se během pronásledování 

Kristových následovníků v Římské říši nechtěl vzdát své víry, za což byl popraven stětím.                          

Samotný velitel byl překvapen moudrostí tohoto mladého vojáka. Korona zemřela jako mladá vdova 

také mučednickou smrtí během pronásledování císaře Antonia Pia nebo Diokleciána.                                              

Mladá dívka byla popravena rotrhnutím mezi dvěma palmami. Její tělo bylo uvázáno uprostřed                      

dvou pevně ohnutých palem, po jejich uvolněn bylo její tělo obrovskou sílou roztržené.                                              

Tento výjimečně krutý způsob popravy v panovníkovi podmínila odpověď dívky,                                                 

která odmítla obětovat pohanským modlám: „Dali mi jméno Korona a ty chceš, abych byla zbavena 

své koruny?“ 
První řecká legenda Viktora a Korony umisťuje jejich mučednictví do Damašku,                                              

později se však opakovala v různých variantách. Proto se vedle dnešního hlavního města Sýrie uvádí 

jako místo úmrtí Antiochie na jihu dnešního Turecka, Alexandria v Egyptě, Sicílie a Marseille. 

Řecká, latinská a etiopská církev uctívá svatou Koronu.Z Blízkého východu se legenda o ní dostala 

do Itálie nejpozději v šestém století. Pozůstatky obou manželů se nacházejí v Castelfidardo                                   

na pobřeží Jaderského moře nedaleko města Ancona. Už v tomto období byl postaven kostel,                           

který jim byl zasvěcen a již v 6. století se sv. Korona ukázala jako příklad věrnosti ve víře.                                        

V roce 997 přinesl císař Otto III. její relikvie do Cách a v 14. století je císař Karel IV.                                  

nechal umístit do chrámu sv. Víta v Praze. 

Katolická církev vzpomíná na sv. Koronu 14. května a doufejme,  že do toho dne                                  

bude překonána a zažehnána veškerá hrozba současného koronaviru.  

 

 

Jan Heller -  KRISTOVI SVĚDKOVÉ VE STARÉM ZÁKONĚ 

II. OTÁZKA VÝCHODISKA   
 

Z toho všeho, co jsme si řekli, vyplývá, že velice záleží na tom, odkud se dívám na Písmo, 
zdali k němu přistupuji z hlediska své skepse či z hlediska víry. Úplně objektivní, zcela 
nezaujatý není nikdo. Hlavní rozdíl je v tom, zdali si svou zaujatost uvědomuji či nikoli. 
Skeptikové ovšem vždy znovu vehementně popírají, že jsou zajatci nevěry a své, 
samozřejmě neprokazatelné východisko, považují v pyšné krátkozrakosti za jedině správné. 
Problém je v tom, že Písmo takové stanovisko nesdílí. Naopak, základním předpokladem 
celého Písma, tedy včetně Starého zákona, jest, že Bůh je a že jedná, že je tedy živý,                           
že tu nejde o lidský pojem, do kterého shrnujeme to, co se nám zdá nejvyšší a nevzácnější. 
Celé Písmo vyrostlo z víry a chce k víře přivést. Nechce nás tedy především informovat                      
o minulých časech či náboženských představách svých pisatelů. 



Ale soustřeďme se nyní na Starý zákon. Co je v něm to podstatné? I zde jsou další                             
dvě možnosti. Židovská tradice říká: To podstatné je to, co nám Bůh přikazuje,                                     
jak ho máme poslouchat, co máme my sami dělat. Samozřejmě Bůh promluvil a vydal 
Zákon. Ale my jsme nyní odkázáni na Zákon a tak víry je především poslušnost. 
Křesťanská tradice to vidí poněkud jinak. Poslušnost je ovšem důležitá, ale je to až jakási 
druhá kapitola na cestě spasení. Ta první, podstatně důležitější je to, co Bůh udělal                                        
a stále dělá sám, samozřejmě pro nás, s námi i se všemi, kdo mu patří. Cestu člověka                            
k Bohu, kterou zdůrazňuje židovství, musí předcházet důraz na cestu Boha k člověku,                                 
která už se samozřejmě začíná ve Starém zákoně, ale svůj vrchol a cíl má v Ježíši Kristu,                              
v jeho příchodu k nám, v jeho díle mezi námi, s námi a pro nás. On nám nepřikazuje s nebe 
Zákonem, nýbrž nás nejdříve objímá svou láskou a potom bere s sebou na své cestě,                                         
a protože je to cesta nesnadná, úzká, cesta kříže, tak nás pro ni sílí svým Duchem. 
Shrňme si to. Chceme-li přistupovat k Písmu tak, jak si ono samo přeje,                                          
jít tam,  kam nás chce dovést, slyšet na to, na čem jemu záleží, pak je vlastním 
východiskem víra, víra v Boha, který nejen jest, nýbrž jedná, který se ve Starém zákoně 
skláněl k svému lidu - Izraeli a který se podle svědectví Nového zákona sklonil ve svém  
Synu k celému světu.. .    POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ. 

-  
-  https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/kristovi-svedkove-ve-starem-zakone-prof-dr-jan-heller-1 

 
 

MODLITBA OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA  

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, 

napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský                                      

a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu:  

 Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.  
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.  
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.  
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.  
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli 
příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali příjemnost                     
a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme na druhé,                              

ani na tebe a tvůj řád. K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.                                              
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře. Svou bezohledností jsme nakupili 
hory odpadků.  Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, vody antibiotiky, hormony            
a antikoncepcí, chovali se jako páni světa a vládci stvoření, upravovali si zákony i pravidla 
myšlení. Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, a absolutní je už jen naše 
nabubřelé já. Z toho pak pramení mnohé naše konflikty. Přijmi, Pane, naši kajícnost                           
a pokorné vyznání. Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. Dopřej nám znovu 
povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost. Spoléháme na tvou 
lásku a tvé milosrdenství. Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. Obrať nás a my se 
k tobě vrátíme. Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. Vrať nám radost ze své 
ochrany  a bezbožné budeme učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.  
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. 
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby v nás 
vítězil tvůj život  a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje.                                          
Ty jediný jsi naší nadějí   a my pevně věříme, že nás  Bože, nezklameš.    
 

Amen. 

MIMOŘÁDNÁ PODPORA PRO RADIO PROGLAS 

 

 

 

Naši posluchači a podporovatelé, podpořte nás prosím mimořádným darem                                           
v době aktuální epidemie. Pracujeme intenzivněji navzdory překážkám,                                     

abychom dokázali vysílat  do vašich domovů a udrželi tak i společenství, které vytváříme. 

 

POMOŽTE NÁM, PROSÍM, UDRŽET VYSÍLÁNÍ NAVZDORY PŘEKÁŽKÁM,                                             

KTERÉ KLADE NOUZOVÝ STAV V ČR   A OHROŽENÍ ZDRAVÍ. 

 

Nouzový stav v České republice komplikuje a často i znemožňuje našim dárcům poslat peníze                             

na podporu vysílání. Ti, co nás podporují hotovostí a využívali k tomu služby KAPRŮ,                                           

dnes nemají možnost svůj dar poslat. To nám způsobí propad v příjmech, který nás bude bolet. 

Reálně očekáváme pokles darů v době epidemie v řádu statisíců korun. 

 

Vedle toho máme mimořádné výdaje kvůli nákupu ochranných pomůcek, abychom zůstali 

zdraví a mohli vysílat. Zároveň jsme museli nakoupit technologie, které umožní práci 

proglasákům z domova v karanténě. 

 
PROTO PROSÍME, AŤ UŽ POSLOUCHÁTE NEBO NEPOSLOUCHÁTE PROGLAS,                             

POKUD MŮŽETE, PODPOŘTE NÁS. 

 

Vaše podpora nám umožní fungovat navzdory všem překážkám.                                                     

Budeme vám nadále sloužit. 

 

Samozřejmě vám pošleme také v lednu 2021 potvrzení o daru pro daňové účely.                                    

Stačí při platbě daru vyplnit potřebné údaje. 

 

Za tým Proglasu 

Marek Chvátal, fundraiser 

chvatal@proglas.cz 

NADAČNÍ FOND RADIA PROGLAS 

http://www.proglas.cz/podporit-proglas/nadacni-fond/tel.: 543 217 241 

 

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/kristovi-svedkove-ve-starem-zakone-prof-dr-jan-heller-1
http://www.proglas.cz/podporit-proglas/nadacni-fond/
tel:543217241

