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SLOVO P. ANTONÍNA: Milí farníci, dostáváte do rukou naše první Nepomucké listy.
Tyto listy chceme vydávat jednou za měsíc. Doufáme, že přispějí k větší informovanosti
farníků o událostech ve farnosti.
Přeji vám všem krásný měsíc říjen – měsíc, který je zasvěcen modlitbě růžence. Ať vám
modlitba růžence přinese pokoj v srdci a radost z víry.
HON ZA PAPEŽEM BENEDIKTEM XVI. do Mladé Boleslavi
Především bych chtěl poděkovat jménem celé skupiny Veronice Foltové a Martinovi
Stuchlému za zorganizování mega výpravy za Svatým otcem. Velké díky také patří P.
Antonínovi, který sehnal místenky na setkáni do sektoru A2, což byl nejbližší sektor, kam
se mohli normální lidé dostat.
Nebudu vám popisovat průběh mše, který jste mohli shlédnout v TV, ale naši samotnou
cestu z Ostravy až do Mladé Boleslavi.
Kostel v Kyjích
V neděli, ve tři hodiny odpoledne, jsme se sešli na
svinovském nádraží v počtu něco přes třicet. Cesta ve
vlaku byla nudná, zdlouhavá, ale to nebylo nic oproti
cestě zpáteční.
V Praze jsme se rozdělili na dvě skupiny podle varianty
A nebo B, přičemž lidí na variantu A bylo o dost více.
Co se dělo u varianty B nemám ani páru, a tak tedy
popíšu, co se dělo u nás. Z Hl. nádraží v Praze jsme přešli na nádraží Masaryka a odtamtud
jeli do Prahy Kyjí, kde začínala naše 20km dlouhá pěší pouť.
Dorazili jsme cca v 1930. Ve 2000 bylo zahájení v místím kostele, který svou velikostí
připomíná přerostlou kapli. Ale jinak je to kostel velice pěkný a starý, se zachovalými
freskami. Po hodině modliteb a duchovních úvah jsme se odebrali na farskou zahradu, kde
se opékaly buřty, a kde jsme se vzájemně seznamovali s lidmi okolo. Ve 2300 po
požehnání jsme vyrazili na pouť. Ještě třeba
podotknout, že nás šlo asi 150 poutníků. Pouť se šla
tzv. hlemýždím tempem tedy cca 3 km/h. V popředí
kříž a transparent s logem kyjské farnosti, uprostřed
ampliony a vzadu doprovodné vozidlo. Prostě tak jak to
na poutích chodívá. Tedy, samozřejmě na poutích ve
svém původním smyslu, ne v dnešním, kdy si lidé pod
pojmem pouť představí kolotoče a stánky.
Ráno jsme dostali teplou houbovou polévku, vlaječky a
trička. Vlaječky měly veliký úspěch. Stali jsme se terčem fotografů a kameramanů. Bez
spánku, tedy jestli se dá počítat těch 20 minut pod kaštanem během přestávky to nevím,
jsme došli až na Proboštskou louku, kde bylo setkáni se Svatým otcem.
Dorazili jsme cca v 0615. Po cestě jsme se ještě stavili u kostela kde byl zavražděn Sv.
Václav, a tam též zapěli Svatý Václave… Na louce běžel asi od 0700 doprovodný program,
písně atd. V 0945 dorazil papež za skandováni Be-ne-de-to. Moderátoři měli své vlastní
hesla, ale moc s nimi neuspěli. Papež projížděl přímo kolem nás asi 3 metry, což byl
zřejmě pro všechny největší zážitek. Dokonce se na nás přímo podíval. Potom byla mše
kterou jste měli šanci vidět na ČT1.
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.. Po skončení mše svaté jsme asi ve 1300 vyrazili na bus
do Prahy, a potom vlakem domů. Cesta zpět byla
nekonečná, všichni jsme ve vlaku pospávali. Do Ostravy
jsme dorazili po 2000 naplněni setkáním se Svatým
otcem.
Danny
Vítání papeže

Petr Kudělka
Na setkání jsem byl v Brně, i v pondělí ve Staré Boleslavi, kam jsem se
odebral ještě v neděli večer a přenocoval kousek od Proboštské louky,
místa setkání.
Vůbec nemůžu posoudit, které setkání se mi více líbilo. Každé mi dalo
něco jiného. Setkání v Brně bylo spíše více oficiální, pro lidi všeho věku.
Ve Staré Boleslavi se zaměřením pro mládež, jsem cítil atmosféru
mladých lidí. Společně jsme vítali Svatého otce skandováním a zpěvy.
Určitě jsem rád, že jsem se zúčastnil obou setkání.
Lucka Foltová
Setkání s otcem Benediktem XVI. se mi moc líbilo. Největší zážitek byl,
když projížděl v papamobilu přímo kolem mě. Natočila jsem si ho i na
foťák. Měli jsme velké štěstí, že jsme stáli tak dobře. Příště pojedu určitě
taky, ale raději ne na pěší pouť. :-)
ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS!
Všechny maminky s dětmi předškolního věku zveme 13.10. 2009 na
SKŘÍTKA KVÍTKA. Sejdeme se mezi půl desátou a desátou u Marušky
Jurišicové.
Toto setkání maminek a dětí se koná každých čtrnáct dní.
27. 10.2009 SKŘÍTEK KVÍTEK - pravděpodobně již na faře.
Bližší informace Markéta Jurišicová.
- DNES 4.10.2009 V 15:00 Růžencová pobožnost u Panny Marie v Bělském lese. Všichni
jste srdečně zváni.
- Náboženství se bude vyučovat ještě ve skautské klubovně. Snad v druhé polovině října se
přestěhujem do opravené farní učebny.
- v neděli 11. října bude sbírka na potřeby farnosti.
- v neděli 19. října bude sbírka na Misie.
- sbírka na pomoc Africe, kterou naší mladí lidé nasbírali při příležitosti návštěvy papeže
vynesla 3 500,- Kč.
Redakce: Monika Branichová- m.branichova@seznam.cz, P.Antonín Kocurek- rkf.starabela@doo.cz
Fotografie: Pavel Kopp, Ondřej Stuchlý

Úmysl mší svatých na měsíc říjen
3

5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20
21.
22.
23.
24.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Za Františka Jarolíma, manželku, syna a duše v očistci
Za Františka Bureše a syna Jiřího
Za živé a zemřelé členky živého růžence
Za Heřmana Petrovského, dvě manželky, dceru, zetě a živou rodinu
Za Adélu Skácelovou
R. Na úmysl dárce
V. Ke cti andělů strážných, za duše v očistci a živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za všechny přijaté dary a milosti s
prosbou o další ochranu a dar víry pro celou živou rodinu
Na úmysl dárce
Za Stanislav Doležílka a jeho rodiče
Za Annu Foltovou a manžela
Za živou a zemřelou rodinu Budínských
R. Na úmysl dárce
V. Za Stanislava Doležílka
Za Roberta Číže, manželku, živou a zemřelou rodinu
Za Františku Langarovu, dvě dcery, syna ,zetě a duše v očistci
Za Cyrila Volného, manželku, syna a duše v očistci
Za Jindřicha Hermu, manželku, rodiče a sourozence
Za Antonii Hořínkovou, manžela, syna, její sourozence a duše v
očistci
R. Na úmysl dárce
V. Za živou a zemřelou rodinu a Boží ochranu
Za Bohumila Šugara, manželku, syna a zetě
Za Františka Forgáče a přízeň
Za Štěpána Karkošku, živou a zemřelou rodinu
Za Marii Jakubkovou, rodiče z obou stran a švagra Josefa
Za rodiče Annu a Václava Menšíkovy, živou a zemřelou rodinu
R. Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o Boží
ochranu a požehnání do dalších let (ročník 1949)
V. Za Václava Nováčka, rodiče z obou stran a sourozence

Blahopřejeme
4. října oslaví své 50. narozeniny naše milá paní varhanice Libuše Krajčová. Jménem celé
farnosti ji přeji hodně zdraví a Boží požehnání do dalších let. Z celého srdce děkuji za
hraní v kostele a pomoc ve farnosti.
P. Antonín
Čím temnější je nebe, tím světleji vyvstanou hvězdy.
A. neznámý
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