
POŘAD BOHOSLUŽEB 

6. 3. –  12. 3. 2023 

PO 

6. 3. 

 

DPS 

VELKÁ 

BYSTŘICE 

 

 

 

15.00 

 

 

Sv. Frederik 

 

 

Mše sv. 

ÚT 

7. 3. 

    

ST 

8. 3. 

 

VELKÁ 

BYSTŘICE  

   

15.00 

Památka sv. 

Jana z Boha, 

řeholníka 

 

Za Františku 

Bergerovou 

ČT 

9. 3. 

 

 

BUKOVANY 

   

   

17.00 

 

Památka sv. 

Františky 

Římské 

 

Za dar zdraví a 

přímluvu Panny 

Marie pro celou 

rodinu 

 

 

PÁ 

10. 3. 

 

HLUBOČKY 

 

17.00 

Památka sv. 

Jana Ogilvie, 

kněze a 

mučedníka 

Za Anežku 

Krätschmerovu 

VELKÁ 

BYSTŘICE 

18.15  

Na úmysl dárce 

SO 

11. 3. 

 

PŘÁSLAVICE 

 

17.30 

Mše sv. 

s nedělní 

platnosti 

Za zemřelé rodiče, 

vnuka a duše v 

očistci 

NE 

12. 3.  

 

VELKÁ 

BYSTŘICE 

 

8.00 

 

 

 

III. neděle 

postní 

Za živé a zemřelé 

farníky 

 

HLUBOČKY 

 

9.30 

Za živou a zemřelou 

rodinu 

Machýčkovou 

 

BYSTROVANY 

 

11.00 

 

 

 

 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÁ BYSTŘICE A HLUBOČKY 

FARNÍ LIST 

6. 3. –  12. 3. 2023 

 
PŘÍMĚSTSKÝ FARNÍ TÁBOR 2023 Zveme děti na VI. ročník Prázdninové 

univerzity Karla IV. Studium bude probíhat ve dvou termínech: 

I. turnus 14.-18.8. 2023 Fakulta ekonomická (profesoři: Miloslav a Eva 

Krätschmerovi s kolektivem). 

II. turnus 21.-25.8. 2023 Fakulta gastronomická (profesoři: Amálie Králíčková a 

Natálie Zendulková s kolektivem).  

Tábor je určený pro děti ve věku: předškoláci až I. stupeň ZŠ (1.-5. třída). Přihlašovat 

se můžete od 1.3.2023. elektronicky na mail paní Machálkové: 

ElenaMachalkova@seznam.cz. Do předmětu, prosím, uveďte: Tábor I. nebo II. 

turnus, podle toho, na který se přihlašujete. Přihlášku najdete na webu farnosti: 

https://farnost-vbystrice.cz. Cena tábora je 1500kč na dítě. Druhé dítě a další dítě z 

jedné rodiny má slevu 300kč. 

 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÝCH CEST Během postního období jste srdečně zváni 

do farního kostela ve Velké Bystřici na pobožnost křížové cesty každou neděli 

v 15.30h. Dole je rozpis vedení jednotlivých křížových cest. Prosím farníky 

z Bukovan a Bystrovan ať se mezi sebou domluví na vedení křížové cesty. 

Rozpis vedení křížových cest: 

26. 2. o. Tomasz                   19. 3. Děti z náboženství 1. stupeň spolu s rodiči 

5. 3. farníci z Bukovan         26. 3. Sbor 

12. 3. farníci z Bystrovan       2. 4. Křížová cesta „Z údolí vzhůru“ v Hlubočkách 

 

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ Příprava biřmovanců bude 

ve středu 8. 3. na faře po mši sv. 

 

POSTNÍ ALMUŽNA K našemu postnímu snažení patří také almužna. I tento rok 

se můžete snažit ušetřit během postu nějakou částku, která bude věnovaná na 

charitativní účel. Tento rok Charita vyhlašuje soutěž na výrobu nejoriginálnější postní 

kasičky. Pro líné, tento rok máme jen pár připravených kasiček :) Podrobnosti najdete 

v letáčku, na farních stránkách nebo na nástěnce. Chtějme i tímto způsobem posilovat 

svou vůli k změně našeho života. 

 

mailto:ElenaMachalkova@seznam.cz
https://farnost-vbystrice.cz/


ÚKLID KOSTELA Tento týden o úklid kostela prosíme skupinku č. 5. Moc 

děkujeme za ochotu a vaši práci. 

 

ÚMYSLY MŠÍ SV. V sakristii kostelů a kaplí si můžete zapisovat úmysly na 

mše sv. na období DUBEN – ČERVEN. Prosím zapište si je během měsíce 

března. Další možnost zápisu bude teprve v červnu. Moc prosím o spolupráci.  

 

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY Bratři a sestry, minulý rok skončilo 

čtyřleté období fungování pastorační a ekonomické rady farnosti Velká 

Bystřice. Z důvodu změny kněze ve farnosti byla jejich platnost prodloužena o 

jeden rok. Tento rok nás čekají volby do pastorační rady farnosti. Ekonomická 

rada farnosti bude jmenovaná. Od příští neděle v kostele a v kaplích bude 

vzadu umístěna krabička, do které během celého měsíce března budete moci 

vložit papírek s jmény max. 3 kandidátů, které považujete za vhodné pro 

zasedání v pastorační radě. Navrhnout kandidáta může každý farník, který má 

více než 15 let. Počet členů pastorační rady je stanoven na max. 12 osob. 

Z navržených osob vznikne seznam kandidátů, ze kterých budete moci zvolit 6 

členů pastorační rady. Dalších max. 6 členů má právo podle uvážení jmenovat 

farář. Volby do pastorační rady z vašich navržených kandidátů se uskuteční o 

neděli Božího milosrdenství 16. dubna 2023. V Bystrovanech o velikonoční 

neděli 9. dubna. Každého z vás už teď prosím o to, abyste chtěli převzít 

spoluzodpovědnost za život naší farnosti jak osobní modlitbou za naši farnost, 

tak také tím, že podle svědomitého uvážení navrhnete své kandidáty. 

 

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD S DĚKANEM Bratři a 

sestry, na začátku každého roku děkan vizituje farnosti, které spadají do 

našeho olomouckého děkanátu. Tento rok na přání otce biskupa se děkan setká 

také s členy pastoračních rad. Setkání pastoračních rad naších farností Velká 

Bystřice a Hlubočky s otcem děkanem se uskuteční ve středu 15. března v 17h. 

Prosím rezervujte si tento termín ve svém diáři. Po setkání jste všichni zváni 

na mši sv. v 18.15 ve farním kostele ve Velké Bystřici. 

 

POUŤ ZA RODINY A NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ Bratři a sestry, 

jednou za rok se farnosti jednotlivých děkanátů vydávají na společnou 

prosebnou pouť za obnovu našich rodin s prosbou o povolání ke kněžství. 

Letos se náš olomoucký děkanát na tuto pouť vydá v sobotu 18. března do 

katedrály sv. Václava v Olomouci. Podrobný program najděte na nastěnce. 

Prosím rezervujte si tento termín ve svém diáři a chtějte prosit za rodiny a 

kněze. Jaké kněze si vymodlíte, takové je budete mít. 

 

FARNÍ KNIHOVNA Milí spolufarníci, včera 4. března uplynuly dva roky od 

smrti jezuitského kněze a spisovatele Františka Lízny, nepřehlédnutelného 

člověka, který se s nasazením věnoval vězňům, Romům, bezdomovcům a 

dalším potřebným. Ráda bych upozornila na to, že se v naší knihovně nachází 

jeho jediná vydaná básnická sbírka Jak jen teskná je noc, která je dnes už 

nesehnatelná. Záhy po svém vydání se zcela rozebrala. Ta sbírka mě kdysi 

uchvátila natolik, že jsem o ní napsala diplomovou práci. Skládá se z básní 

psaných v próze, velice srozumitelných, konkrétních, ale v každém případě 

působivých, živých, tepajících. Dávají nahlédnout do složité duše kněze, do 

jeho prožitků osamělosti, tísně i touhy, do hojivých chvil setkání s Boží 

láskou. Hluboce autentická, živá poezie. A když jsem u básní, dovolím si 

upozornit ještě na další dvě sbírky z naší knihovny. Jednak Zahrada Marty 

Veselé Jirousové, sbírka jemných básní, v níchž jsou oslovovány květiny a 

současně blízcí lidé. Každá báseň je také uvedena veršem z breviáře. Krásné 

čtení právě do jarních dnů. A pak sbírka výborného básníka Stanislava Denka, 

který je tohoto času místostarostou sousedního Velkého Týnce. 

A jistě sami naleznete v regálech knihovny další pozoruhodné knihy na postní 

dobu. Přijďte se podívat, přijďte si vybrat. 

   

      Tereza Šustková 

 

SBÍRKY 25-26. 2. Přáslavice 485 Kč; Bystrovany 2180 Kč; Bukovany Kč; 

Velká Bystřice 4129 Kč; Hlubočky 2145 Kč; Děkujeme za vaši štědrost! 

Příští neděli je sbírka na potřeby naších farností 

 

Všem přeji krásnou, pokojnou a Bohem požehnanou neděli a dobrou chuť 

k nedělnímu obědu. 

              o. Tomasz 

 


