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Rozpis na následující týden 

	 	 Neděle	1.	5.	 III.	neděle	velikonoční	  
  Velká Bystřice farní	kostel otevřen po celý den pro tichou
    modlitbu
    AKCE BÍLÝ KÁMEN

  Pondělí	2.	5.	 Svátek	sv.	Atanáše,	biskupa	a	učitele	církve  
 15:00 Velká Bystřice DPS mše svatá

 	 Úterý	3.	5.	 Svátek	sv.	Filipa	a	Jakuba,	apoštolů

  Středa	4.	5.	 nezávazná	památka	sv.	Floriána

  Čtvrtek	5.	5.	  
 17:00 Bukovany kostelík mše svatá

  Pátek	6.	5.	 památka	sv.	Jana	Sarkandra,	kněze	a	mučedníka  
 17:00 Hlubočky farní	kostel mše svatá
 18:15 Velká Bystřice farní	kostel mše svatá

  Sobota	7.	5.	  
 11:00 Velká Bystřice farní	kostel svatební obřad Eva + Jakub
 17:30 Přáslavice kaple mše svatá nedělní platnost

  Neděle	8.	5.	 IV.	neděle	velikonoční	 sbírka na křesťanská média  
	 8:00 Velká Bystřice farní	kostel mše svatá p. Vít Rozkydal
 9:30 Hlubočky farní	kostel mše svatá p. Vít Rozkydal
	 11:00 Bystrovany kostelík mše svatá  p. Vít Rozkydal
 

Přenášet se budou nedělní a sváteční  mše svaté 
z farního kostela ve Velké Bystřici.
Dále pak každodenní společná modlitba růžence ve 20:00.
Do vyhledávacího řádku aplikace 
YouTube napište „josef opluštil “.

Kráčet společně (Syn hodos)
zamyšlení	na	3.	velikonoční	neděli:	alelujový	verš

co je v nich“ (Zjv 5, 13) volá 
Bohu ke slávě.

Všimněme si ještě jedno-
ho – dnešní texty zdůrazňují 
oslavu. I když Skutky apošto-
lů trochu jinou, než jsme zvyklí 
– apoštolové byli plni rados-
ti, že mohli snášet potupu pro 
Ježíšovo jméno. Možná rados-
tí vyzpěvovali po ulicích Jeru-
zaléma žalmy… Zjevení popi-
suje nebeskou oslavu - volání 
myriád andělů: „Hoden je 
Beránek…“ A Janovo evan-
gelium hostinu, kterou apoš-
tolům připravil samotný Ježíš. 
V tomto kontextu je verš před 
evangeliem důvodem každé 
oslavy v Církvi.

Proč jsi dnes byl (či půjdeš) 
na mši svatou? Oslavoval jsi?

Oslava má jeden důležitý 
rys: je téměř nemožné slavit 
sám. Oslavuje se s lidmi, které 
máme rádi, kteří mají rádi nás, s 
lidmi, se kterými spolu kráčíme 
(syn odos). Ne s náhodně seji-
tými. Co můžeme tento týden 
udělat, abychom v naší farnos-
ti spolu kráčeli méně anonymně 
a více spojení? Jak rozvineme 
a upevníme vztahy s těmi, se 
kterými spolu slavíme? Koho 
můžeme pozvat na naše společ-
né slavení nejbližší neděli?

Pavel Křivý

V	 bohoslužbě	 slova 
během mše svaté je jedna 
část, které si všímáme, 
uvědomujeme a pamatuje-
me asi jen velmi málo. Že by 
proto, že pokud se nezpívá, 
tak se dokonce může vyne-
chat (VSRM 63e)?

Je to zpěv Aleluja a verš 
před evangeliem. Možná nás 
až tak neupoutá také proto, že 
je to jedna z mála li-turgic-
kých činností, během které se 
koná i jiná činnost – požeh-
nání jáhna (je-li k dispozi-
ci), procesí s evangeliářem 
a příchod jáhna či kněze k 
ambonu. My si odzpívá-
me Aleluja a na to, co zpívá 
zpěvák, jaksi vypneme mysl. 
Právě proto chci dnes upozor-
nit na tento verš.

Má totiž důležitou roli, 
která může nabývat různých 
rozměrů. Například uvádí 
(někdy vzdáleně) do tématu 
evangelia, které se po verši 
čte. Anebo upozorňuje na 
tajemství svátku, který je 
právě slaven. No a dnes má 
navíc dost vzácný úkol – 
spojuje jednou myšlenkou 
všechna čtení.

„Vstal z mrtvých Kris-

tus, tvůrce všeho, a smiloval 
se nad lidským pokolením.“ 
Toto je verš před evangeli-
em tuto neděli. Evangelium 
je o zjevení se Krista, který 
vstal z mrtvých, apoštolům. 
Verš tím plní první zmíně-
nou roli. Nasměrovává na 
tajemství celé doby, kterou 
slavíme - Velikonoční, plní 
tedy i druhou úlohu, a spoju-
je všechna tři čtení i žalm do 
jednoho celku - třetí úkol.

Jak plní tu třetí? Apoš-
tolové před velradou ohla-
šují Ježíšovo utrpení, smrt 
i zmrtvýchvstání a zvěstu-
jí nový řád: „Boha je třeba 
více poslouchat než lidi“ (Sk 
5, 29). Proč? Neboť Kristus 
žije, Bůh ho vzkřísil.

Žalmista hovoří o oslavě 
Pána, který ho vysvobo-
dil. Smiloval se nad lidským 
pokolením. Obraz, který 
přitom používá, se vždy 
velmi dotkne mého srdce: 
„Můj nářek jsi obrátil v 
tanec“ (Ž 30, 12a).

Nakonec Jan ve Zjeve-
ní popisuje nebeskou oslavu 
Tvůrce všeho. Neboť „všech-
no tvorstvo na nebi, na zemi, 
pod zemí i na moři a všechno, 



Krátké oznamy
• Mimořádně bude kostel ve Velké Bystřici  otevřený  (po šnůru!)  pro tichou modlitbu po 

celý den v neděli 1. 5.  Zn. Akce BÍLÝ KÁMEN.

• Pozor -tuto neděli 1. 5.  biblická hodina mimořádně nebude!!!

• Pozor -  tuto  neděli  1. 5. mimořádně  nebude ani svátostná adorace ani svátost smíření.

• Každou neděli je pro vás otevřena naše farní knihovna ve Velké Bystřici od 9:00 do 10:00

• Úřední hodiny na faře ve Velké Bystřici ve středu 4. 5.    od 16:00 do  20:00 a v pátek  6. 5.  
od 9:00 do 13:00

• Májové pobožnosti v měsíci květnu začnou v pondělí 2. 5., kdy na 17:30 chci pozvat přede-
vším rodiče našich prvokomunikantů do zimní kaple našeho farního kostela ve Velké Bystřici. 
Téma: EUCHARISTIE  JAKO  NAŠE  NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ.  Další pravidelné kateche-
ze budou každé pondělí od 17:30 v zimní kapli farního kostela ve Velké Bystřici.  Program je 
určen také pro nejšírší veřejnost! Zn. Nebojte se příjít.

• Nebojte se příhlásit u otce Josefa na přípravu na svátost biřmování. Tato příprava začne po 
letních školních prázdninách.

• Příští neděli se otec Josef vystřídá se svým spolužákem ve svých farnostech. U nás (Velká 
Bystřice, Hlubočky, Bystrovany)  bude sloužit otec Vít Rozkydal. Otec Josef bude sloužit pro 
změnu ve farnostech Jezeřany-Maršovice, Loděnice, Šumice (okres Brno-Venkov u Pohořelic).

• PŘÍŠTÍ NEDĚLI  8. 5. 2022  VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA KŘESŤANSKÁ 
MÉDIA otec Josef

Pomoc Ukrajině
Mše	 svatá	 pro	 uprchlíky z Ukrajiny se 

přesouvá z konečnou platností  z Velké Bystřice 
do Olomouce!

Slava Isusu Christu! Drazí bratři a sestry! 
Svaté liturgie probíhají každou neděli v kostele 
u Panny Marie Sněžné v 10:00 h.

 Řeckokatolíci v Olomouci konečně budou 
mít svůj kostel! začali jsme vytvářet naše nové 
stabilní zázemí řeckokatolické farnosti - kapli 
Sestoupení Svatého Ducha v objektu Arci-
biskupský kněžský seminář za tuto možnost 
velmi děkuji. Také děkuji panu arcibiskupovi 
Janu Graubnerovi a Arcibiskupské lesy a statky 
Olomouc za poskytnutí daru - dřeva, na vybu-
dování podlahy. Současně všem dosavadním 
dárcům a podporovatelům i pomocníkům.

Případně Vás moc prosíme o finanční podpo-
ru tohoto díla na účet: 210 117 4869/2010, VS: 
333

Svatební ohlášky
Mgr.	 Eva	 Svobodová 

ze Senice na Hané a Ing.	
Jakub	 Jurný z Jakubovic 
si udělí navzájem svátost 
manželství ve farním koste-
le ve Velké Bystřici v sobotu 
7. 5. 2022 v 11:00.

Přejeme a vyprošujeme 
všechny potřebné milosti 
na společnou cestu životem.

POUŤ
SVOBODNÝCH

Svatá Hora u Příbrami

7. května 2022
Pouť pro nezadané muže a ženy ve věku 25-40 let

Bližší informace a přihlášky:
www.poutesvobodnych.cz

Milé	sestry	a	bratři, určitě 
jste si nemohli nevšimnout, 
že náš Týděníček prošel výraz-
nější obměnou. Pevně s otcem 
Josefem doufáme, že změna 
bude příjemná a hlavně dobře 
čitelná pro všechny oči, které 
náš farní týdeník čtou.

Proces tvorby s sebou nese 
samozřejmě i určitý kus odpo-
vědnosti. A to jak časové tak 
i obsahové.

Prosím proto všech-
ny, kteří by rádi přispěli do 
Týdeníčku, aby tak činili 
buď výhradně na e-mail 
d en i c e k vb@s e zn am . c z	
nebo osobně u otce Josefa. 
A to každý týden do uzávěr-

ky, která je nastavena na 
čtvrtek	ve	20:00.

Po obsahové stránce je pak 
nutné si uvědomit, že infor-
mační dvojstránka vznikla 
především jako náhrada neděl-
ních zdlouhavých ohlášek. 
O informacích, které budete 
sdílet do Týdeníčku proto 
uvažujte tak, jako byste je 
předávali ostatním v ohláškách 
po mši svaté. Poukazuji i na to, 
že ne vše zde dříve uváděné 
se vždy týkalo naší farnosti či 
života kolem.

Také je dobré si uvědo-
mit, že třeba plakáty v malém 
rozměru jednoduše nemusí být 
dobře čitelné a tak možná spíše 

zaslouží odpovídající místo 
např. na nástěnce ve formátu 
A3. 

Budu velice rád za jaké-
koliv podněty a připomínky. 
S přáním požehnané neděle

Ondřej Nakládal

Týděníček v novém

Svátek matek
Den	matek se u nás slaví vždy druhou květ-

novou neděli. Za zakladatelku Svátku matek je 
považována Anna Marie Jarvis. Ta  při druhém 
výročí smrti její matky zorganizovala v bapti-
stickém kostele v neděli 12. 5. 1907 setkání 
místních matek. Rok poté byla požádána, aby 
toto setkání na druhou květnovou neděli opět 
zopakovala.

Pro velký úspěch se Anna Marie Jarvis 
začala šíření této myšlenky věnovat naplno, 
až nakonec kongres USA v roce 1914 prohlá-
sil Den matek národním svátkem. Z USA se 
svátek začal šířit dále. V Evropě se uchytil po 
první světové válce. V Československu se Den 
matek začal slavit v roce 1923. V době komu-
nistické totality byl svátek zatlačen do pozadí 
oslavami MDŽ.

Nyní se již opět slaví veřejně, není ale ofici-
álním státním svátkem.


