
KRÁTKÁ OZNÁMENÍ  NA TENTO TÝDEN  (od  29.  3 .    do   5 .  4 .    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 přenášen  na internetu a pustit si je můžete                                  
na svých počítačích v aplikaci YouTube. 

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

Ponděl í    30.  3 .   Svatý Jan Kl imak  

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 31 .  3.   Svatá Balbína  

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  1 .  4   Svatý Hugo  

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    2.  4.   Svatý Franti šek z  Pauly   

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   3.  4.  Svatý Niki ta   

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  4 .   4.   Svatý Iz idor    

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 

 

Neděle   5.  4.       Květná neděle  

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

Koncert za zavřenými dveřmi Stabat Mater  Giovanni Battista Pergolesiho  v 17:00 

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

 

JAK BUDEME SLAVIT VELIKONOCE 

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti  vydala po konzultaci s biskupskými konferencemi 
všeobecné směrnice a pokyny pro biskupy stran slavení Velikonoc během pandemie 
Covid-19 v latinském i ve východních obřadech katolické církve. Dekret uvádí,                                  
že Velikonoce nelze slavit jiný den. V zemích, postižených touto nemocí, ve kterých jsou 
 restrikce týkající se shromážďování a pohybu lidí, budou biskupové a kněží slavit obřady 
Svatého týden bez účasti lidu a na vhodném místě, bez koncelebrace a s vynecháním 
pozdravení pokoje. Věřící se mohou účastnit obřadů pomocí komunikačních prostředků 
pouze v přímém přenosu, nikoli ze záznamu. V každém případě je důležité věnovat 
přiměřený čas modlitbě a docenit zejména modlitbu breviáře. https://www.vaticannews.va/cs.html 

T Ý D Ě N Í Č E K  č .  1 3                              

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 9 .  3 .   2 0 2 0    V .  N E D Ě L E   P O S T N Í  

5. NEDĚLE POSTNÍ  Neděle smrtelná či smrtná                                 
(někdy i černá) byla těsně  před velikonocemi; v kostelech se                     
na oltářích zahalovaly kříže. Je to zřejmě tradice sahající                     
až do starokřesťanských počátků života svaté církve.                                         
Ve 3. a 4. století kříže ještě nenesly postavu umírajícího Krista, 
byly však často zdobeny filigránem, drahými kameny, kamejemi 
apod. Aby výzdoba nerušila vážnost postní doby, zakrýval se již 
tehdy celý kříž. – O smrtelné neděli byl obecně ve slovanském 
světě rozšířen zvyk vynášení smrti (smrtholky, Morany, Mořeny, 
Mařeny), jež však nemělo s křesťanskou liturgií žádnou 

spojitost. Původ tohoto zvyku je třeba hledat již v pohanských dobách, kdy byl nejspíše spojen 
s koncem zimy a počátkem jara. Že jde o zvyk starobylý, dokládají zákazy pražské synody 
z roku 1366 a znovu 1384, tehdy prý tradičního obyčeje. – Figurka smrtky se obvykle 
zhotovovala z hadrů a slámy, často měla bílou režnou košili,  někdy velké korále 
z vyfouknutých vajíček, obličej pomalovaný barvou, zavěšené ozdoby – pentle, papírové věnce, 
kytičky i obrázky svatých. Většinou ji nesli na dřevěné tyči. Smrtky bývaly nejen malé, ale také 
velikosti lidské postavy. Mládenci a dívky ji za zpěvu vynesli ze vsi a svrhli do potoka, někdy 
jen do skály, byla také místa, kde se zahrabávala do země.  Často se potom všichni účastníci 
obřadu dali na kvapný útěk.  
V některých krajích chodívala děvčata nebo děti místo smrtky  s „lítem“ – malým stromkem 
(smrčkem) ozdobeným pentlemi, vyfouknutými bílými i barvenými vajíčky, obrázky apod.                       

Obcházely ves, zpívaly či recitovaly říkadla o lítu, spojovaném odchodem „smrti“               

nástupem   jara. Za to dostávaly děti dárky.  

Církevní rok a lidové obyčeje -  Vlastimil Vondruška 

 
 

 
. POŽEHNÁNÍ URBI ET ORBI 

 V  pátek  27. 3. se na prostranství před Bazilikou sv. Petra konala 

mimořádná pobožnost spojená s adorací Nejsvětější svátosti                                        
a eucharistickým požehnáním Urbi et Orbi, které ve streamingovém 

přenosu a před prázdným Svatopetrským náměstím předsedal Petrův 

nástupce. Po přečtení Markova evangelia (4,35-41) o utišení bouře 

na Genezaretském jezeře, Svatý otec pronesl meditaci,                                      

z níž vybíráme: 

„Pán nás uprostřed bouře interpeluje a vybízí, abychom vzbudili                        

a aktivovali solidaritu  a naději, jež jsou s to upevnit, podpořit a dát smysl těmto hodinám, 

kdy se zdá, že všechno ztroskotává. Pán se probouzí, aby probudil  a oživil naši velikonoční 

víru. Máme kotvu:  v Jeho kříži jsme byli spaseni. Máme kormidlo: v Jeho kříži jsme byli 

vykoupeni. Máme naději: v Jeho kříži jsme znovuzrozeni a obejmuti, aby nás nic a nikdo 

neoddělil  od Jeho výkupné lásky. Uprostřed izolace, v níž trpíme nedostatkem přízně                

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/25/0182/00412.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/25/0181/00409.html
http://breviar.op.cz/?a=2&datum=2020-04-12&k=
https://www.vaticannews.va/cs.html
https://www.databazeknih.cz/autori/vlastimil-vondruska-779
https://youtu.be/iCONID8PEOo
https://youtu.be/iCONID8PEOo


a setkání, zakoušíme nedostatek mnohého, slyšme ještě jednou zvěst, která je naší spásou: 

vstal z mrtvých a žije vedle nás. Pán nás volá ze svého kříže, abychom opět nalezli život, 

který nás čeká, hleděli na ty, kteří se nás dovolávají, posílili, rozpoznali a podnítili milost, 

která v nás přebývá. Nezhášejme skomírající plamínek (Iz 42,3), který nikdy neochoří, a 

dejme vzplanout naději. 

Obejmout Jeho kříž znamená najít odvahu obejmout všechny rozpory nynější doby, vzdát se 

na chvíli svého bažení po všemohoucnosti a majetku a dát prostor kreativitě, kterou může 

vzbudit jedině Duch svatý. Znamená to najít odvahu otevřít prostory, kde všichni pocítí,                       

že jsou povoláni, a dopustit nové podoby pohostinnosti, bratrství a solidarity. V Jeho kříži 

jsme byli spaseni, abychom přijali naději, které umožníme posilovat a podporovat všechna 

možná opatření a cesty, jež nám mohou pomoci se opatrovat a chránit. Obejmout Pána, 

abychom objali naději: to je síla víry, která osvobozuje od strachu a dává naději.“ 

V litaniích, složených k této zvláštní příležitosti, se ozvaly prosby, na něž bychom neměli                     

s vypnutím televizní obrazovky zapomenout: Osvoboď nás Pane od pýchy a domýšlivého 

přesvědčení, že si poradíme bez Tebe; osvoboď nás od klamů strachu a úzkosti.                                   

Uchraň nás Pane od nemocí, epidemií a strachu ze svého bratra; uchraň nás ničivého 

bláznovství, nelítostných zájmů a násilí; uchraň nás klamu, špatných informací                                     

a manipulace svědomí. 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30851 

Na květnou neděli 5. dubna. v 17 hodin zazní v kostele Stětí sv. Jana Křtitele ve Velké Bystřici  

STABAT MATER  - GIOVANNI BATTISTA PERGOLESIHO 

 v podání smyčcového kvartetu Gaudio, Anny Marie Líňové (soprán) 

 a Benedikty Juráňové (mezzosoprán). 

> Koncert proběhne za zavřenými dveřmi a můžete jej sledovat v přímém přenosu.                                 

Podrobnosti budou ještě zveřejněny. 

> 

Jan Heller -  KRISTOVI SVĚDKOVÉ VE STARÉM ZÁKONĚ 

III. JAK BŮH V PÍSMU MLUVÍ? (pokračování) 

 

 
Židé by samozřejmě položili důraz na příkazy. Ale Bůh, který nám dal za úkol zobrazovat 

ho rázem svého jednání, mluví skrze svědky. A ti především vyprávějí příběhy o tom,                     

jak Bůh zasáhl a tím jak se ukázal jako Pomocník a Vykupitel. Tyto příběhy pak mají jedno 

společné: jsou to takové příběhy, že do nich můžeme vstoupit, příběhy našeho života, 

příběhy, které nás zastihují na našem putování a bloudění, zápasení i troskotání.                       

Říkám tomu někdy „modelové příběhy“. Je důležité, že to jsou právě příběhy, tedy modely 

dynamické, nikoli statické, nikoli předměty či definice, osoby či postavy samy o sobě, 

nýbrž vždycky v dění. V tomto smyslu je Bible „kniha dějinná“ - ne že by to byla 
historická reportáž, ale jde tu o takové dění, které se děje mezi Bohem a člověkem,                       

či Božím lidem - církví. Jednání modelové je jednání typizované - podobně jako Bůh 

jednal s Abrahamem, Izákem a Jákobem, Samuelem a Davidem, jedná i s námi. 

Ale pozor! Jakmile toto Boží jednání dám do závorky, to společné se ztratí a z Písma                      

se nám stane hrst nesourodých příběhů, které si samozřejmě navzájem někdy i odporují.                                     

Je to skoro pravidlo: Nevěřícímu badateli, který odmítá jako společného jmenovatele 
jednajícího Boha, se musí dříve či později Bible rozpadnout do cárů - membra disiecta! 

Čím přesněji a důkladněji si bude počínat, tím se mu to stane dřív. Úběžník, který to vše                     

v Bibli drží pohromadě, není v Bibli, nýbrž je nad ní či za ní, jak chcete. 

A tyto příběhy - modelové příběhy - ve Starém zákoně mají cosi společného:                                   

jde tu především o to, že ten svrchovaný Bůh, o němž se tu mluví, je zároveň Bůh 

milosrdný, to jest zajímá se o člověka i o svůj lid i v jeho bídě, hříchu, nesnázích, trápení. 

Sklání se k němu, ujímá se ho, pomáhá mu, dává si s ním práci. Sestupuje - a to už                         

ve Starém zákoně - ze svých výšin do lidských nesnází a lidské bídy. 

Už staří církevní otcové pro to měli výrazný pojem - latinsky kondescendence,                                  

řecky synkatabasis, doslova „spolu-sestoupení“. Je to např. závažný výraz teologie sv. Jana 

Zlatoústého - Chryzostoma. A zde jsme u jádra věci: Téměř půlstoletí práce s Biblí mne 

přesvědčilo, že kondescendence, zvěst o Božím sestupování a sestoupení, je páteří 
biblického poselství. A odtud se pak i otevírá nový, jsem přesvědčen že věrohodnější                        

a přiměřenější pohled na to, co se - jen s jakousi výhradou, cum grano salis - opovažuji 

nazvat „christologií Starého zákona“ anebo raději „svědectví Starého zákona o Kristu“.      

Ten druhý název je lepší, protože tu nejde o nauku, nýbrž právě o svědectví,                                   

něco dynamického, zaujatého, osobního. Pravý svědek je zajat věcí, o níž svědčí;                                         

a i když svědčí zaujatě a osobně, svědčí o něčem, co si nevymyslil, nýbrž u čeho byl,                                 

čeho se účastnil a co se ho zmocnilo. A tím se dostáváme k tomu, co je zde to hlavní.  

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

 

- ZMĚNA OPROTI STAVU NA POČÁTKU  NOUZOVÉHO STAVU 

- Kvůli novým opatřením… 

…Se nedoporučuje osobní přítomnost rodinných příslušníků  na mši,                                               

která bude sloužena   na  jejich intenci 

 

…Nebudu podávat svaté přijímání v našich farních chrámech.,                                                    

ale  přijdu nebo přijedu k vám domů s eucharistií  během neděle                                        

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 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30851
https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/kristovi-svedkove-ve-starem-zakone-prof-dr-jan-heller-1

