Krátká vzpomínka Aloise Olšovského na starobělské pouťe.
Určitě mně dáte za pravdu, že jedna z nejvýznamnějších událostí naší
farnosti je pouť. Oslavujeme patrona našeho kostela sv. Jana
Nepomuckého a spolu s námi to svým způsobem oslavuje polovina
Ostravy. Pouť ve Staré Bělé byla a je něco mimořádného.
Ještě než jsme si dali dobrý oběd, který zatím připravovala paní
Olšovská, vzpomínal na atmosféru poutí pan Alois Olšovský:
1/6
2010

KVĚTEN

Milý přátelé,
v měsíci květnu máme před sebou hned
několik událostí. Každou neděli budou
májové pobožnosti. První neděli je pouť
k sv. Floriánovi v Proskovicích. Našim
maminkám budeme děkovat v neděli 9.
května. 16. května budeme slavit ve Staré
Bělé pouť k sv. Janu Nepomuckému.
Hlavním celebrantem bude P. Prokop
Siostrzonek, převor břevnovského kláštera
v Praze. 28. května bude náš kostel
otevřen veřejnosti do půlnoci a to v rámci
akce Noc kostelů. Poslední neděli
v květnu k nám na farní zahradu přijedou
indiáni. Pokusím se s nimi vykouřit
dýmku míru, aby vše proběhlo ke
spokojenosti dětí a také rodičů.
Pokud nám leží na srdci nejenom starost o
naši duši a krásu našeho kostela ale i o
budoucnost naší země, modleme se za
budoucí zvolené politiky. K tomuto účelu
je vytištěna modlitba za ty, kdo vládnou.
Můžete ji najít v kostelních lavicích.
Přeji vám na přímluvu Panny Marie vše
dobré a pokoj v srdci.
P. Antonín

U nás v Bělé se pokladá pouť za jakýsi maximální svátek, ke
kterému vztahuje každý veškeré své tužby a přání. Po materiální stránce,
co si tam koupí a po stránce duchovní je to velká mše s asistencí a zpěvem
sboru, které předcházela promluva některého z rodáků kněží. Promluva
byla především o sv. Janu Nepomuckém. My jsme se na ta kázání těšili.
Po slavné promluvě byla zahájena mše svatá. My děti jsme stály před
mřížkou, která oddělovala kněžiště od kostela. Ženy byly na levé straně a
muži na pravé. Mše svatá byla v latině. Celá mše byla samozřejmě
zpívaná. Byla to skutečně velká sláva. Dnes je to trochu jiné.
Máte nějakou osobní vzpomínku?
Nevím, možná se to nebude ani hodit. Můj strýc byl svobodný. Já
jsem mu pomáhal v zemědělství, pásl jsem krávy....
On měl známost. Na pouti nám nabídl, ať si vybereme, co chceme, že on
to zaplatí. Mně nebylo jasné, že ona nemá peníze. Vím, že jsme si
vždycky šetřili peníze na pouť, aby jsme si mohli koupit aspoň turecký
med. Já jsem měl pětikorunu, kterou jsem dostal od svého strýce faráře ve
Vítkovicích. Ona si nakonec vybrala malou opičku, které se říkalo
„lamprďonka“. Od té doby jsme ji říkali lamprďonka. Strýc si ji ale
nakonec nevzal.
Pouť byla také přelomem počasí. Bylo už pěkně a daly se pást
krávy. Pamatuji si, že strýc koupil nové provazy a po pouti jsme poprvé
pásli krávy. Vzpomínám si také, že jsem už chtěl být na pouti, ale musel
jsem ještě před tím dvě hodiny pást krávy. Šel jsem pak na „Velkou“ (mše
svatá v 10.00 hod.). Stánky bývaly rozestavěny na ulici Junácké.
Kolik bylo mší?
Na pouti byly tři mše svaté. První byla pro hospodyně, ta byla
tichá. Pak byly dvě slavné mše. Kostelní sbor řídil pan učitel Kopřiva.

Jeho dcera tradičně zpívala vložku „Svatý Jene Nepomucký“. Jak už jsem
říkal, tak na pouť se vždycky sjeli kněží rodáci. Pouťe nebyly nikdy
zakázané, jenom snad v padesátých letech tomu chtěl tehdejší Národní
výbor dát ráz prodeje zemědělských výrobků a nástrojů. Něco na způsob
zemědělských trhů.
Moc vám pane Aloisi děkuji za hezké vzpomínky.
Paní Olšovská právě chystala na stůl a tak jsme se schutí dali do jídla.
P. Antonín
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ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
9. 5. 2010 - 1500

MÁJOVÁ POBOŽNOST K PANNĚ MARII
LURDSKÉ

15. 5. 2010 - 1800

POUŤOVÁ ZÁBAVA V KD

10. 5. a 24. 5. 2010 - 2000 NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ.
Maminky s dětmi
13. 5. a 27. 4. 2010 - 1000 SKŘÍTEK KVÍTEK PRO PŘEDŠKOLNÍ
DĚTI S MAMINKAMI
30. 5. 2010 - 1500
VŠECHNY DĚTI S RODIČI JSOU
SRDEČNĚ ZVÁNI NA INDIÁNSKÝ DĚTSKÝ DEN NA FARSKÉ
ZAHRADĚ. NEZAPOMEŇTE SI S SEBOU VZÍT PÁREK ☺

Mimořádné exercicie pro mladé
Koclířov u Svitav 18. - 24.7.2010
Exercicie vede otec Anthony, mladý katolický kněz a misionář z Indie.
V březnovém čísle Listů Nepomuských v článku "Od počítače k Bibli"
vyšel rozhovor s dětmi, kteří se těchto duch. cvičení účastnily loni. Pokud
by měl někdo z mládeže (od 13ti let) zájem jet letos s námi, může se
domluvit i se mnou, ty mladší vezmu pod svou ochranu, co se týče
cestování a pobytu. Celková cena pobytu za 6 dnů s plnou penzí, se
spaním na půdě činí 1.450 Kč
Marta Olšovská
mobil: 732 275 420
Redakce: Monika Branichová- m.branichova@seznam.cz, P.Antonín Kocurek rkf.starabela@doo.cz
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Za padlé v 1. a 2. světové válce.
Za farníky.
Za + Marii Šindovou a vnuka Jaromíra
Za + rodinu Půlkrábkovou, duše v očistci, za kněze a nová kněž. a řeh.
povolání.
Na poděkování za 75 let života s prosbou o další Boží ochranu a pomoc
pro celou rodinu.
Za + Boženu Tomáškovou, manžela a živou rodinu.
Za + Jana Stuchlého, rodiče a duše v očistci.
Za + Zdeňka Staňka, rodiče, bratra a duše v očistci.
Za + rodiče Josefa a Vlastu Platošovy, s prosbou o dar zdraví a další Boží
ochranu pro živou rodinu.
Za uzdravení v rodině.
Za farníky.
Sbírka na Biskupské gymnázium
Za + Jaroslava Šeděnku a živou rodinu.
Za + rodinu Havlínovou a Cigánkovou.
Za + Františku Sojkovou, manžela, syna a rodiče.
Za + Emila a Ludmilu Ševčíkových.
Za + Jaroslava a Antonii Hořínkovy, syna Jaroslava a rodiče z 2 stran.
Na úmysl dárce.
Za + Bohumila a Ludmilu Branichovy, živou a + rodinu.
Za maturanty.
Poutní slavnost
Za farníky.
sv. Jana Nepomuckého
15.00 požehnání
Za + Václava Paličku, syna Václava a sestru Jenovéfu.
Za + manžela a živou rodinu.
Za + Růženu Kuděláskovou, manžela a duše v očistci.
Za + rodiče a živou rodinu.
Na poděkování za 40 let života a přijatá dobrodiní.
Na úmysl dárce.
Za + Jaroslava Lyčku, manžela a syna Zdeňka.
Za farníky.
Sbírka na charitu
Na poděkování za 40 let spol. života s prosbou o další ochranu.
Za + Václava Valu, manželku, rodiče a duše v očistci.
Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Františka Paličku a manželku.
Za + Janu Dudkovou, manžela, syna, dceru, 2 zetě a celou živ. rodinu.
Za + Annu Nováčkovou, manžela a syna Libora s manželkou.
Na úmysl dárce.
Za + Ladislava Podešvu, živou a zemřelou rodinu.
Za poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu.
Za farníky.
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu.

Jestliže mlčíš, mlč z lásky; jestliže mluvíš, mluv z lásky; jestliže zapomínáš,
zapomínej z lásky; jestliže odpouštíš, odpouštěj z lásky.
Sv. Augustin

