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Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí."  

Lk 23,34  

 

Drazí bratři a sestry, 

    Opět slavíme Velikonoce. Procházel jsem několik obchodů s nábytkem 

a ve stylizovaných pokojích jsem jako dekoraci viděl Budhu, kočky či jiná 

zvířata, ale nikde nebyl kříž, nebo obraz Krista či Panny Marie. Asi už to 

není moderní, lidé by se mohli pohoršit a nebo si stěžovat, že se jim 

vnucuje nějaký církevní symbol či názor. A tak mne napadlo, kde je 

příčina tohoto stavu. Myslím, že mi často jako věřící přijímáme taktiku 

podzemní Církve, raději nemluvíme o svém náboženství, přesvědčení, 

víře. Lidi by to určitě nezajímalo a považovali by nás za pámbíčkáře 

slyším občas jako omluvu…. . A tak vlastně dobrovolně vyklízíme prostor 

a nahráváme tak Zlému. V televizi slyšíme na téma Církve pouze 

skandální zprávy tu o bohatství Církve či o zneužívání. Nikde se 

nesetkáváme s tím, že by se hovořilo o tom pozitivním, co se v Církvi 

děje. A je to pouze důsledek, že jsme na veřejnosti díky korektnosti s níž 

nechceme nikoho urazit vyklidili pole. Částečně to je i ze strachu, že když 

by se nás náhodou na něco zeptali nenašli bychom hned správnou 

odpověď. Chápu často proč si Ježíš kladl otázku: “Najde Syn člověka na 



zemi ještě víru, až přijde?” (Lk 18, 8). To že svou víru nedokážeme 

obhájit a nabídnout je důsledkem tohoto nedostatku víry. Proto bych Vám 

z celého srdce přál, abyste prožili letošní velikonoce jako příležitost znovu 

objevit Krista jako Spasitele nejenom pro sebe, ale i pro svět do kterého 

nás posílá jako svědky své nekonečné lásky s níž zemřel na kříži, aby 

každý kdo by v Něho uvěřil mohl ve smrti prožít návrat do domu našeho 

Otce, kam nám odešel připravit místo. Vždyť to je základ jeho radostné 

zvěsti - evangelia. Nepřišel soudit hříšníka, ale dát mu možnost, aby se 

obrátil a žil. Nebojme se tuto zprávu nabídnout světu, protože ve chvíli, 

kdy je potřeba svědectví platí: “nedělejte si starosti, jak nebo co máte 

mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak 

nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce!”(Mat 10,20) 

Váš O. Metoděj 

 

Pořad velikonočních bohoslužeb    

Farnost Zelený 

čtvrtek 

18. 4. 

Velký 

pátek 

19. 4. 

Bílá 

sobota 

20. 4. 

Neděle 

 

21. 4. 

Pondělí 

velikon. 

22. 4. 

Bouzov 16:30 18:00 21:30 9:00 8:30 

Chudobín --- 15:00 16:30 11:45 16:30 

Luká 18:00 19:30 20:00 10:30 18:00 

Měrotín --- 16:45 18:30 7:30 7:30 

 

Neděle 21.4. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Bouzov svěcení pokrmů 

Svátek sv. Jiří - ve středu 24.4. bude sloužena mše svatá v kapli  

   svatého Jiří v Jeřmani. Začátek v 18.00 hodin. 

Středa 1. 5. - Savín 10:30 h., patrocinium kaple sv. Josefa dělníka. 

Sobota 4. 5. - Svojanov 10:00 h., patrocinium kaple sv. Gotharda. 

Neděle 5. 5. – Mladeč 10:30 h., patrocinium kaple sv. Floriána. 

Pondělí 6.5. - Javoříčko 18:00 h., mše sv. za oběti javoříčské tragédie. 



POUŤ KE SVATÉMU GOTHARDOVI: 
Dne 5. května oslavíme v bouzovském farním kostele zasvěcenému 

svatému Gothardovi poutní mši svatou, která začne v 9:00 hod. 

Odpoledne přijměte srdečné pozvání k sousedskému posezení na 

náměstí obce Bouzova od 15:00hod. Při této příležitosti oslavíme také 

den maminek. K poslechu bude hrát na harmoniku pan Alois Horák a 

pro děti bude připraven skákací hrad zdarma. Občerstvení zajištěno. 

 
 
 

Tříkrálová sbírka 2019 
Bouzov + Doly 17 521 Kč 

Hvozdečko 3 366 Kč 

Olešnice 3 980 Kč 

Podolí 4 443 Kč 

Kovářov 2 123 Kč 

Jeřmaň 2 220 Kč 

Kozov, Blažov, Kadeřín, Bezděkov, Svojanov 13 429 Kč 

Chudobín 2 266 Kč 

Bílá Lhota, Pateřín 4 991 Kč 

Hradečná 4 501 Kč 

Hrabí 4 515 Kč 

Měník 2 574 Kč 



Mladeč 8 114 Kč 

Slavětín 5 319 Kč 

Měrotín 10 999 Kč 

Luká 18 895 Kč 

Ješov 6 055 Kč 

Veselíčko, Březina 2 824 Kč 

Haňovice 9 450 Kč 

Savín 4 934 Kč 

Vojtěchov 4 786 Kč 

 

 

 

 
 

„Kůrovci“ 

Milí čtenáři, zřejmě vás zaujal 

titulek, a říkáte si, proč se ve Farní 

troubě objevuje článek o tomto 

dřevokazném hmyzu. Nebojte, opravdu 

zde nebudu psát o broucích ;-)  

Jsou před námi jedny z největších 

svátků v roce, troufám si tvrdit, že pro 



varhaníky jsou Velikonoce z pohledu doprovodu liturgie svátkem 

nejnáročnějším. Dá se říct, že Květnou nedělí počínaje má každá ze 

mší/pobožností nějakou výjimku, a mnohdy nejen jednu. Měly by se hrát či 

zpívat určité žalmy, antifony, sekvence… S tím vás ale nechci zatěžovat. Aby 

vše mohlo proběhnout tak, jak má, a na Zelený čtvrtek mohly „zvony odletět 

do Říma“, je zapotřebí chrámového sboru - několik ochotných lidí, kůrových 

zpěváků, tedy „kůrovců“, kteří začnou 2 měsíce dopředu pilně nacvičovat.  

Na Bouzově chrámový sbor funguje už desítky let, za což patří dík hlavně panu 

Janu Leibnerovi. Už dávno ale sbor nečítá 40 zpěváků. Když jsem sbor asi před 

10 lety převzala, bylo nás možná kolem 15, nyní je nás celkem 9. I v tak 

malém počtu se ale snažíme mše svaté zpestřit naším zpěvem.  Dovolte mi, 

abych vám Bouzovské kůrovce trochu představila. Připravila jsem pro ně malý 

dotazník, a tady jsou jejich odpovědi: 
 

Nikola Vařeková, 20 let  

Zaměstnání: student 

Co studuješ a co budeš za profesi: 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a 

speciální pedagogika 

Který hlas ve sboru zpíváš: soprán 

Proč chodíš do sboru/zpívat? Baví 

mě to, společně se i zasmějeme, 

panuje dobrá nálada a konečný 

výsledek zpříjemňuje liturgii. 

Kterou liturgickou dobu máš z pohledu zpěváka nejraději a proč? 

Velikonoce. Zpívá se převážně a capella a ve vícehlasech vznikají krásné, 

netradiční a zajímavé souzvuky. 

Máš oblíbenou skladbu/skladby, které ráda zpíváš? Zpěvy z Taize. 
 

Helena Ženožičková, 21 let 

Zaměstnání: student 

Co studuješ a co budeš za profesi: Studuji obor Biochemie na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Profesí budu 

odborný výzkumný pracovník ve vědeckém, farmaceutickém, potravinářském 

nebo zdravotnickém sektoru. 

Který hlas ve sboru zpíváš: soprán i alt. 

Proč chodíš do sboru/zpívat? Hudba mě baví a do kostelního sboru chodím 

proto, že kdo zpívá, dvakrát se modlí. 

Kterou liturgickou dobu máš z pohledu zpěváka nejraději a proč? 

Nejraději mám Vánoce, protože jsou to svátky radosti z narození Ježíška a 



mám mrazení v zádech, když se při zpěvu vánoční koledy Narodil se Kristus 

Pán k našemu sboru připojí celý kostel. Je to nepopsatelný zážitek.  

Máš oblíbenou skladbu/skladby, které ráda zpíváš? Mám několik 

oblíbených skladeb, které si ráda, a to nejen doma s kytarou zazpívám. Mezi 

své oblíbené skladby řadím nejen ty liturgické jako například Jungovo 

Hallelujah nebo Mozartova Velká mše c moll, ale také populární skladby 

autorů jako jsou Andrea Bocelli, Ennio Morricone, U2, Beyoncé, Sia, Imagine 

Dragons, Iron Maiden nebo Metallica, které mi vždy dokáží zpříjemnit náladu 

a povzbudit při práci. 
 

Marie Ulrichová, 73 let 

Zaměstnání: důchodkyně 

Který hlas ve sboru zpíváš: soprán 

Proč chodíš do sboru/zpívat? Pro potěšení. 

Kterou liturgickou dobu máš z pohledu zpěváka nejraději a proč? 

Velikonoce.  

Máš oblíbenou skladbu/skladby, které ráda zpíváš? In Monte Oliveti, 

Zůstaňte a bděte, Zůstaň s ními, ó Pane náš, Písně z Taize. 
 

Barbora Putíková, 26 let 

Zaměstnání: lékařka 

Který hlas ve sboru zpíváš: soprán, alt, varhaník + vedu sbor 

Proč chodíš do sboru/zpívat? Hudba obecně je pro mě při mé profesi 

odreagování. Baví mě práce s lidmi, mám radost, když nacvičíme něco nového 

a dobře to zní. U nás ve sboru je navíc sranda, panuje dobrá nálada a 

zasmějeme se. 

Kterou liturgickou dobu máš z pohledu zpěváka nejraději a proč? 

Velikonoce, i když jsou to pro mě jako varhaníka nejnáročnější svátky. Každý 

den Svatého týdne má jinou, ozvláštněnou liturgii, svoje kouzlo. Je to turné, ale 

plné krásných zpěvů a výjimek, ve kterých si libuji. 

Máš oblíbenou skladbu/skladby, které ráda zpíváš? Logicky velikonoční 

skladby, za všechny: zpěvy z Taizé. 
 

Ludmila Lepová, 57 let 

Zaměstnání: mzdová účetní 

Který hlas ve sboru zpíváš: alt 

Proč chodíš do sboru/zpívat? Protože mě to baví, ale jde mi to čím dál hůř. 

Kterou liturgickou dobu máš z pohledu zpěváka nejraději a proč? 

Velikonoce – jaro.  

Máš oblíbenou skladbu/skladby, které ráda zpíváš? In Monte Oliveti, 

Ukřižovaný Kriste, Aleluja, aleluja. 
 



 

Marcela Foltasová, 44 let 

Zaměstnání: laborant 

Který hlas ve sboru zpíváš: alt 

Proč chodíš do sboru/zpívat? Protože mě to baví a jsem ráda s milými lidmi. 

Kterou liturgickou dobu máš z pohledu zpěváka nejraději a proč? 

Velikonoce.  

Máš oblíbenou skladbu/skladby, které ráda zpíváš?  

Aleluja, písničky z Taize, něco nového 
 

Vít Foltas, 55 let 

Zaměstnání: lesní technik 

Který hlas ve sboru zpíváš: tenor 

Proč chodíš do sboru/zpívat? „Protože mě žena nutí.“ Odreagování se po 

celotýdenním shonu. Je tu s námi sranda.  

Kterou liturgickou dobu máš z pohledu zpěváka nejraději a proč? 

Velikonoce – doba ztišení a nové naděje.  

Máš oblíbenou skladbu/skladby, které rád zpíváš? Nové skladby, písně 

z Taize, Alleluia, Nedělní chvalozpěv. 
 

Jiří Jakubjanec, 47 let 

Zaměstnání: dělník v dřevovýrobě 

Který hlas ve sboru zpíváš: tenor 

Proč chodíš do sboru/zpívat? Baví mě to. 

Kterou liturgickou dobu máš z pohledu zpěváka nejraději a proč? 

Velikonoce – žalmy a vstupní antifony, jelikož jsou jiné a jsou jen jednou do 

roka. 

Máš oblíbenou skladbu/skladby, které rád zpíváš? Výčitky lidu, In manus 

tuas Pater, Aj dnes v Betlémě, Ave Maria, Tichá noc, Veni veni Emmanuel, 
V půlnoční hodinu, Zpěv pastýřů, Hospodin je můj pastýř, Blíž k tobě Bože můj. 
 

Lubomír Macek, 66 let 

Zaměstnání: důchodce 

Který hlas ve sboru zpíváš: bas 

Proč chodíš do sboru/zpívat? Zpívám rád. 

Kterou liturgickou dobu máš z pohledu zpěváka nejraději a proč? Doba 

vánoční – koledy – jsou zpěvné, dobře se zpívají. 

Máš oblíbenou skladbu/skladby, které rád zpíváš? Od Tondu Dvořáka – 

Hospodin je můj pastýř, Veliký Bože náš, atd. 

 

Toto je tedy Bouzovský chrámový sbor. Jak jsem zmínila, není nás 

mnoho, ale i letos se budeme snažit Velikonoční dobu zpříjemnit zpěvem. 



Chtěla bych touto 

cestou všem sborákům 

poděkovat za to, že 

obětují svůj čas a pořád 

chodí zpívat a snad i 

rádi. Doufám, že jim to 

všem ještě dlouho 

vydrží. Moc rádi mezi 

sebou také uvítáme 

nové členy ;-) Kdo by 

si chtěl s námi zazpívat, 

odreagovat se, zasmát 

se, tak neváhejte 

kontaktovat kohokoliv ze členů sboru. Zkoušíme vždy cca 2 měsíce před 

Vánocemi (tj. od října) a 2 měsíce před Velikonocemi každý pátek vpodvečer 

v kapli v kostele sv. Gotharda na Bouzově. Těšíme se na vás! ;-)  

Krásné Velikonoce! 

Barbora Putíková 

Foto: Nikola Vařeková 
 

 

KALENDÁŘ:  

Pravidelný pořad bohoslužeb v našich farnostech 
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