
POŘAD BOHOSLUŽEB 

13. 3. –  19. 3. 2023 

PO 

13. 3. 

 

DPS 

VELKÁ 

BYSTŘICE 

 

 

 

15.00 

 

 

Sv. Patricie 

 

 

Mše sv. 

ÚT 

14. 3. 

    

ST 

15. 3. 

 

VELKÁ 

BYSTŘICE  

   

18.15 

 

Sv. Longin 

 

Za dar zdraví a 

zdravou mysl 

ČT 

16. 3. 

 

 

BUKOVANY 

   

   

17.00 

 

 

 

 

Sv. Heribert 

 

Za živou a zemřelou 

rodinu Duškovu a 

Bergerovu 

 

 

PÁ 

17. 3. 

 

HLUBOČKY 

 

17.00 

 

Památka sv. 

Patrika, 

biskupa 

Za dar zdraví pro 

sestru 

VELKÁ 

BYSTŘICE 

 

18.15 

Za živou a zemřelou 

rodinu 

SO 

18. 3. 

 

PŘÁSLAVICE 

 

17.30 

  

Mše sv. není 

NE 

19. 3.  

 

VELKÁ 

BYSTŘICE 

 

8.00 

 

 

 

IV. neděle 

postní 

Za zemřelého 

manžela a celou 

rodinu 

 

HLUBOČKY 

 

9.30 

Za živé a zemřelé 

farníky 

 

BUKOVANY 

 

11.00 

 

Na úmysl darce 

SBÍRKY 4-5. 3. Přáslavice 690 Kč; Bystrovany  Kč; Bukovany 2370 Kč; 

Velká Bystřice 4006 Kč; Hlubočky 2305 Kč; Děkujeme za vaši štědrost! 

Příští neděli je sbírka na potřeby našich farností. 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÁ BYSTŘICE A HLUBOČKY 

FARNÍ LIST 

13. 3. – 19. 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 15.30. Dole je rozpis vedení jednotlivých křížových cest.  

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 

 

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 línější 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. 

 

ÚKLID KOSTELA Tento týden o úklid kostela prosíme skupinku č. 1. Moc 

děkujeme za ochotu a vaši práci. 

 

 

 

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


 

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 až 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. Svoje návrhy můžete odevzdat do 26. března. 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 17 h. 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. 

Začátek v 15h modlitbou růžence. V 16h společná adorace a pak následuje mše sv. 

sloužena emeritním biskupem Josefem Hrdličkou. Podrobný program najděte na 

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

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

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

k nedělnímu obědu. 

              o. Tomasz 

Křížová cesta na Velký pátek dne 7. 4. 2023 

S T Á T N Í     S V Á T E K !! 

Všichni jste srdečně zváni na již tradiční                 
velkopáteční křížovou cestu po naší farnosti.                                                  

(Začátek je pevný čas, ostatní časy jsou pouze orientační. ) 

Velká Bystřice – farní kostel 8:30 
Zahájení a 

1. zastavení   

         

Mariánské Údolí – kaplička 9:30 2. a 3. zastavení 
3 km 

         

Mrsklesy – kaplička 10:10 4. a 5. zastavení 
2 km 

       
  

Přáslavice – kaplička  11:05 6. a 7. zastavení 
3 km 

         

DPS u Sv. Anny Velká 
Bystřice 

12:00 8. a 9. zastavení 
3 km 

         

Bystrovany – kaplička 12:55 
10. a 11. 
zastavení 4 km 

         

Bukovany – kostelík 13:50 
12. a 13. 
zastavení 3 km 

         

Velká Bystřice – farní kostel 14:45 
14. zastavení a 

Závěr 3 km 

          


