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ÚVODNÍK
Jednou jeden vesničan energicky zabušil na těžká dubová vrata kláštera. Když bratr vrátný otevřel, vesničan se
usmál a ukázal mu nádherný hrozen vína. „Bratře vrátný,“ oslovil mnicha, „víš, komu chci darovat tento hrozen
vína, který je nejkrásnější z celé mé vinice?“ „Asi našemu představenému nebo nějakému otci z kláštera.“ „Ne,
ne. Tobě!“ „Mně?“ Bratr vrátný celý zčervenal radostí. „ Ty ho chceš darovat právě mně?“ „Jistě, protože jsi se
mnou vždycky jednal přátelsky a pokaždé jsi mi pomohl, když jsem něco potřeboval. Chci ti tímhle hroznem
vína udělat radost.“ Ta jednoduchá a ryzí radost, která se zrcadlila bratru vrátnému v očích, ozářila také
vesničana. Bratr vrátný si položil hrozen vína tak, aby na něj dobře viděl, a díval se na něj celé ráno. Byl to
opravdu nádherný hrozen. A tu ho něco napadlo: „ Proč bych ten hrozen nedonesl otci opatovi, abych udělal
radost také jemu?“ Vzal hrozen a zaklepal u opata. Otec opat se upřímně zaradoval. Ale vzpomněl si, že
v klášteře je jeden starý nemocný bratr, a pomyslel si: „Donesu mu hrozen, a tak se chudák trochu potěší.“
Hrozen vína tedy putoval dál. Ale nezůstal dlouho v cele nemocného bratra. Toho napadlo, že by tím hroznem
potěšil bratra kuchaře, který se celé dny potí u kamínek. A tak mu hrozen poslal. Ale bratr kuchař ho daroval
bratru sakristiánovi (aby mu také udělal radost), ten ho zase donesl nejmladšímu bratrovi z kláštera a ten ho dal
dalšímu a ten zase dalšímu. Nakonec hrozen, který putoval od bratra k bratrovi, skončil u bratra vrátného (aby
mu přinesl trochu radosti). Tak se uzavřel kruh. Kruh radosti.
Neměli bychom čekat, že začne někdo druhý. Měli bychom začít ten kruh radosti právě dnes. Často stačí
malinká jiskřička, aby se vytvořil ohromný plamen. Stačí jiskřička dobroty a svět se začne měnit. Láska je
jediný poklad, který se násobí sdílením. Je to jediný dar, který se zvětšuje, čím víc se rozdává. Je to jediný
podnik, ve kterém čím víc se utratí, tím víc se vydělá. Daruj lásku, rozhazuj ji, rozšiřuj ji do čtyř světových
stran, naplň jí tašky, dávej ji do košů, nalij ji do sklenic a zítra jí bude daleko víc, než když jsi začal rozdávat.
Eva Krätschmerová
(zdroj: Příběhy pro potěchu duše, Bruno Ferrero)
POZDRAV OTCE JOSEFA
Milí čtenáři a čtenářky Děníčku, chtěl bych vás všechny pozdravit z léčebny v Pasece u Uničova, kde jsem na
rehabilitaci už od 15. března 2011. Snažím se zde maximálně si odpočinout od práce a využít možnosti tohoto
zařízení, ve kterém jsem velice spokojený ( jsem zde už počtvrté). Spojení s farností přesto udržuji a pokud je
to nutné, po telefonu řeším různé záležitosti. Prosím vás o modlitbu nejen za sebe, ale především za našich pět
katechumenek, které mají o Velikonoční Vigilii na Bílou sobotu v našem farním kostele ve Velké Bystřici
přijmout křest. Pro úplnost připojuji jejich jména - Věra Machačová, Vendula Mazancová, Pavla Košťálková,
Jana Chudíková a Marie Poláková. Věřím, že je budete svojí modlitbou provázet nebo jinak podporovat i po
jejich křtu. Domů do farnosti bych se měl vrátit v pátek 15. dubna t.r. Moc se na vás ve farnosti těším a
žehnám...
Otec Josef

KALENDÁŘ DUBEN
Pondělí 28.3.
15.00 – Velká Bystřice (dům sv.Anny) – mše
(zástup P. Fero Petrik)
Čtvrtek 31.3.
17.00 – Bukovany – mše (zástup P. František Polášek)
Pátek 1.4. – první pátek v měsíci
16.00 – Hlubočky svátost smíření
16.30 – Hlubočky křížová cesta
17.00 – Hlubočky – mše (otec Josef)
18.00 – Velká Bystřice – svátost smíření
18.30 – Velká Bystřice – mše (otec Josef)
Katechumeni – příprava s otcem Josefem
Sobota 2.4. – první sobota v měsíci
7.30 – Velká Bystřice – mše (za členy živého růžence)
(otec Josef)
17.30 – Přáslavice – mše s nedělní platností
(otec Josef)
Neděle 3. 4. – IV. neděle postní
8.00 – Velká Bystřice – mše (otec Josef)
9.30 – Hlubočky – mše (otec Josef) + křest ve mši Jakub
Fojtík
11.00 – Bukovany – mše (otec Josef)
11.00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf)
15.00 – Velká Bystřice – křížová cesta
(mládež z Velké Bystřice)
Pondělí 4. 4.
15.00 – Velká Bystřice (dům sv. Anny) – mše (zástup
otec Fero Petrik)
Středa 6. 4.
10.00 – Hrubá Voda (D.D.) – mše (zástup P. Fero
Petrik)
Čtvrtek 7. 4. první čtvrtek v měsíci
16.00 – Bukovany – tichá adorace
17.00 – Bukovany – mše (zástup)
Pátek 8. 4.
16.00 – Hlubočky svátost smíření
16.30 – Hlubočky křížová cesta
17.00 – Hlubočky – mše (otec Josef)
18.00 – Velká Bystřice – svátost smíření
18.30 – Velká Bystřice – mše (otec Josef)
Katechumeni – setkání s Pavlem Nováčkem
Sobota 9. 4.
17.30 – Přáslavice – mše s nedělní platností
(otec Josef)
Neděle 10. 4. – V. neděle postní
8.00 – Velká Bystřice – mše (otec Josef)
9.30 – Hlubočky –mše (otec Josef) + křest ve mši
(Marek Sekanina)
11.00 – Bukovany – mše (otec Josef)
11.00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf Smahel)
15.00 – Velká Bystřice (kostel) – postní pásmo
(Chrámový sbor Velká Bystřice)
Pondělí 11. 4.
15.00 – Velká Bystřice (dům sv. Anny) – mše
(zástup)
Čtvrtek 14. 4.
16.00 – Bukovany – tichá adorace
17.00 – Bukovany – mše (zástup)

Pátek 15. 4.
Otec Josef se vrátí z Paseky domů do farnosti
16.00 – Hlubočky svátost smíření
16.30 – Hlubočky křížová cesta
17.00 – Hlubočky – mše (otec Josef)
18.00 – Velká Bystřice – svátost smíření
18.30 – Velká Bystřice – mše (otec Josef)
Katechumeni – nácvik na liturgii spolu s kmotry
Sobota 16. 4.
Arcidiecézní setkání mládeže Svatý Kopeček
17.30 – Přáslavice – mše s nedělní platností z Květné
Neděle
Neděle 17. 4. – Květná Neděle
8.00 – Velká Bystřice – mše
10,00 – Hlubočky – mše
15.00 – Velká Bystřice – křížová cesta
(Orel Velká Bystřice)
16.00 – 18.00 Velká Bystřice (kostel) - zpovídání před
Svatým Týdnem (budou k dispozici cizí zpovědníci)
Pondělí 18. 4. Pondělí Svatého týdne
15.00 – Velká Bystřice (dům sv.Anny) – mše (zástup)
15.00 – Svésedlice - mše
16.00 – Mrsklesy - mše
Úterý 19. 4. Úterý Svatého týdne
17,30 - Přáslavice - mše
18,30 .- Bukovany mše
Středa 20. 4. Středa Svatého týdne
16.00 – Velká Bystřice – ministrantská schůzka pro
všechny ministranty
18.30 – Velká Bystřice – mše
19:30 – pastorační rada
Čtvrtek 21. 4. Zelený čtvrtek
9.30 – Olomouc (katedrála) – mše s arcibiskupem
15.30 – Hlubočky svátost smíření
16.00 – Hlubočky křížová cesta
16.30 – Hlubočky – mše (otec Josef)
19.00 – Velká Bystřice – mše (otec Josef)
do 22.00 – Velká Bystřice – kostel je otevřen pro tichou
modlitbu v Getsemanech
Pátek 22. 4. Veliký Pátek
9.00 – Velká Bystřice – křížová cesta po kapličkách
16.30 – Hlubočky – obřady (otec Josef)
19.00 – Velká Bystřice – obřady (otec Josef)
do 22.00 – Velká Bystřice – kostel je otevřen pro tichou
modlitbu u Božího hrobu
Sobota 23. 4. Bílá Sobota
Od 8.00 do 16.00 Velká Bystřice – kostel je otevřený
pro tichou modlitbu
20.00 – Velká Bystřice - Vigilie Vzkříšení
Neděle 24. 4. Slavnost Vzkříšení (Boží Hod
Velikonoční)
8.00 – Velká Bystřice – mše (otec Josef)
9.30 – Hlubočky – mše (otec Josef)
11.00 – Bukovany – mše (otec Josef)
11.00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf)
Pondělí 25. 4. Pondělí Velikonoční
8.00 – Velká Bystřice – mše
9.30 – Hlubočky – mše
11.00 – Přáslavice – mše
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15.00 – Velká Bystřice (dům sv.Anny) – mše
16,00 – Kocourovec – mše
Středa 27. 4. Středa Velikonoční
17. 30 – Přáslavice - mše;
18.30 – Velká Bystřice – mše

Čtvrtek 28. 4. Čtvrtek Velikonoční
7.30 - Velká Bystřice – tichá ranní mše
17. 00 – Bukovany – mše

Pátek 29. 4. Pátek Velikonoční
16,30 – Hlubočky svátost smíření
17.00 – Hlubočky – mše (otec Josef)
18.00 – Velká Bystřice – svátost smíření
18.30 – Velká Bystřice – mše (otec Josef)
17.00 – Hlubočky – mše

18.30 – Velká Bystřice – mše
Setkání katechumenů a kmotrů na faře
Sobota 30. 4. Sobota Velikonočního
17.30 – Přáslavice – mše s nedělní platností
(otec Josef)
19.00 Velká Bystřice - májová pobožnost
Neděle 1. 5. – II. Neděle Velikonoční + svátek
Božího Milosrdenství
8.00 – Velká Bystřice – mše
9.30 – Hlubočky –mše
11.00 – Bukovany – mše
11.00 – Bystrovany – mše (otec Rudolf Smahel)
17.30 – Velká Bystřice (kostel) – mše pro děti a mládež

SVÁTKY V MĚSÍCI
7.4.
17.4.
19.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4
25.4.
29.4.

Sv. Jan Křtitel de la Salle
Květná neděle
Sv. Ema
Zelený čtvrtek
Velký pátek. Den přísného postu
Bílá sobota
Boží hod Velikonoční. Zmrtvýchvstání Páně
Sv. Marek – svátek
Sv. Kateřina Sienská – svátek

MIMOJINÉ
Alzheimerova choroba (2.část)
První pomoc
Pokud si myslíte, že někdo z Vašich blízkých má příznaky Alzheimerovy choroby, je třeba co nejdříve navštívit
lékaře. Včasná diagnóza a léčba mohou průběh onemocnění výrazně zpomalit. Medicínské studie to dokazují.
Časný záchyt a léčba onemocnění pomáhají prodloužit soběstačnost pacient natolik, že si zajistí každodenní
potřeby. Alzheimerovu chorobu nemůžeme úplně vyléčit. Vhodně zvolenou a včas zahájenou léčbou však
umíme velmi významně oddálit propuknutí nemoci v plné síle a zmírnit její příznaky. Moderní léky zpomalují
úbytek poznávacích funkcí. Pomáhají zachovat schopnost nemocného zajistit si každodenní potřeby. Prodlouží
tak pacientovi i jeho rodině období aktivního života.
Co neovlivníte
Každý z nás stárne. Čím je člověk starší, tím vyšší má riziko Alzheimerovy choroby. S tím ovšem nic
nenaděláte. Tato nemoc postihuje o něco častěji ženy než muže. To se také nedá ovlivnit. Co je nám dané již při
narození, je naše genetická výbava, kterou jsme zdědili po našich rodičích. Takže, trpí-li někdo z Vašich rodičů
či prarodičů touto nemocí, jste i Vy v určitém ohrožení.
Co můžete sami
S pamětí to je jako se svaly. Když se nepoužívají, začnou odumírat. Alzheimerova choroba sama o sobě je
zatím nevyléčitelná. Její průběh však můžeme ovlivnit způsobem života, který vedeme již před vypuknutím
onemocnění. Je známo, že u lidí s aktivním životním stylem, bohatým duševním životem a trénovaným
intelektem je průběh onemocnění pomalejší.
Na závěr
Co říci na závěr. Starost o takto nemocného člena rodiny není jednoduchá, ale měli bychom se snažit těmto
lidem život co nejvíce zabezpečit. Požádat o pomoc, protože každodenní péče je vyčerpávající.
V knihovničce u nás ve středisku PS máme strhující příběh univerzitní profesorky, která kvůli zákeřné nemoci
ztrácí paměť a vzpomínky. Přesto ale zjišťuje, že jí každý nový den přináší nečekané naplnění i lásku. Ráda
vám knihu zapůjčím, protože si myslím, že přistupovat s láskou a s trpělivostí k lidem postiženým touto nemocí
je jediná cesta, jak jim zabezpečit přijetí a radost v jejich nelehkém prožívání každého dne. Kniha se jmenuje
Lisa Genova „Ještě jsem to já“ Přeji hezké dny
Pírková Alena, koordinátorka pro pečovatelskou službu
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POZVÁNKY
*************************************************************************************************

Milí přátelé, ráda bych vás upozornila na mezinárodní přehlídku duchovních písní MUSICA RELIGIOSA
OLOMOUC, která se bude konat ve dnech 11.-19.dubna, a zvláště pak vás pozvala na páteční nesoutěžní
program, kterého se zúčastní i náš chrámový sbor. Na závěr bude slavnostní mše sv., kterou bude sloužit
Mons. Jan Graubner.
Ivana Juráňová
PÁTEK 15.4.2011: (výňatek z programu MRO)
* 16:00 Dóm sv. Václava - Přehlídka chrámových sborů
- Dívčí sbor GJB a SPgŠ v Přerově
- EGT Voice - Zbor Evanjelického gymnázia v Tisovci (SK)
- Pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově
- SALVE Smíšený pěvecký sbor od kostela P. M. Sněžné v Olomouci
- Chrámový sbor Velká Bystřice
- The Chamber Choir KameLeon of the Leon Kozminski University
Warsaw (PL)
* 18:00 Dóm sv. Václava - Slavnostní bohoslužba
celebruje Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
*************************************************************************************************

Dne 10.4.2011 v 15 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
můžete spolu s chrámovým sborem prožít
velikonoční události v Jeruzalémě ve třicátých letech prvního století při

Rozjímání s hudbou mistrů renesance,
baroka i současnosti
*************************************************************************************************

„V Kristu zapusťte Kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.“ (srov. Kol 2,7)

8.Arcidiecézní setkání mládeže
s biskupem Josefem a arcibiskupem Janem
START
NEZAPOMEŇ NA

PROGRAM
KONEC
PŘIJEĎ O DEN DŘÍV

8:45/katedrála sv. Václava
Karimatku na sezení
Dobré boty na pouť
Jídlo na celý den (čaj zajištěn)
Příspěvek 50 Kč
Kamarády
Dobrou náladu
Besedy/přednášky/zajímaví hosté/mše sv. na Kopečku/možnost
adorace/svátost smíření/společenství
16:45 Bazilika Navštívení Panny Marie
PÁ/15.4.2011/20:00/Kostel Panny Marie Sněžné
ŽIVÉ PAŠIJE (Muzikálové zpracování)
Možnost přespání na karimatce ve spacáku (50 Kč)

Více info na www.ado.cz/mladez
__________________________________________________________________________________ ___
Vychází 27.3..2011, uzávěrka dalšího čísla 27.4..2011. Příspěvky do Děníčku (články, fotky z akcí, připomínky apod.) posílejte na denicekvb@seznam.cz. Farní
webové stránky www.farnost-vbystrice.wz.cz, příspěvky na web (fotky z akcí, články, připomínky apod.) posílejte na farnostvbystrice@centrum.cz. Redakční rada:
Eva Krätschmerová, Miloslav Krätschmer , P. Josef Opluštil, – Cena výtisku 5,-Kč.
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