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Úvodník
Dostává se Vám do rukou nové číslo Listů Nepomuckých,
měsíčníku naší farnosti, ve kterém najdete rozpis úmyslů na mše svaté,
zprávy ze života farnosti a pozvání na mimořádné akce.
K životu každé farnosti patří i občasná výměna kněží, která
nastala právě v tomto roce. Místo o. Antonína jsem byl o. biskupem
poslán do zdejší farnosti já, o. Jan Czudek. Dovolte mi proto, prosím,
alespoň stručné představení.
Pocházím z Jablunkova, na kněze jsem byl vysvěcen v r. 1999 v Ostravě,
jako novokněz jsem strávil jeden rok jako kaplan v Karviné, pak jsem
byl sedm let farářem v Břidličné v Jeseníkách, odkud jsem v r. 2007
odešel do New Yorku, USA, kde jsem byl pověřen péčí o české krajany
žijící v zahraničí. V tomto roce jsem byl povolán nazpět do diecéze a
zbytek už znáte…
Když se ohlédnu zpět na posledních 12 let života, jsem za ně
vděčný. Všude, kde jsem byl, jsem cítil, že Pán Bůh je se mnou, že mě
chrání, vede a dává sílu. Také spolu s básníkem mohu říct, že všude a
vším jsem byl rád. Odtud čerpám i naději do budoucna, že tomu tak bude
i nadále.
O co chci poprosit, je modlitba. Za farnost, aby byla živým
společenstvím, za kněze, aby byl dobrým pastýřem a učitelem.
Děkuji za Vaše vřelé přijetí a budu se těšit na společné bohoslužby a na
osobní setkání.
V modlitbě
o. Jan Czudek

V neděli 31.7.2011 jsme měli příležitost k rozloučení s naším duchovním
správcem Antonínem Kocurkem. Po krátké adoraci a požehnání
v kostele se s loučením pokračovalo v KD.
Jelikož se mnoho z vás podílelo materiálně na daru pro otce, bylo by
vhodné uvést, co obdržel. Za naši farnost dostal dvě nové alby, cd, láhev
z limitované edice Starobělské slivovice a kytici. Všem, kteří jste
přispěli finančně, kteří jste napekli, navařili či organizovali, patří
obrovský dík, zvlášť chceme poděkovat paní Veronice Hořínkové, paní
Anně Jarolímové a paní Ludmile Olšovské. Pán Bůh zaplať!
Děkujeme zapojeným a přejeme jim mnoho úspěšných akcí do
budoucna. Ostatním také!!!
Organizační výbor
Ještě jedno poděkování
V měsících dubnu – červnu proběhla v naší farnosti sbírka na potřeby
mladých lidí z naší farnosti, kteří v letošním roce putovali na setkání s
papežem Benediktem XVI. do Madridu. Výtěžek činil 2.000,-Kč.
Setkání se účastnilo 7 lidí, mezi které budou tyto peníze rozděleny.
Všem dárcům velký dík.
A.K.

Světové setkání mládeže – Madrid 2011
„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte
víry“. (Kol 2,7)
Každé tři roky se konají Světové dny mládeže. Právě letos se takové
setkání konalo ve španělském Madridu. Od nás z farnosti jelo sedm
mladých. Většina jela organizovaně přes ostravsko-opavskou diecézi,
někteří s Vysokoškolským katolickým hnutím a jeden s Orly, kteří před
samotným setkáním v Madridu absolvovali na kolech cestu Burgos –
Santiago de Compostela.

vlastní stavbu. Navštívili jsme však jeho muzeum. Město je také
vyhlášené svými letními pouličními festivaly hudby. Na závěr dne jsme
společně s mladými z Belgie a Ekvádoru, kteří se také účastnili
předprogramu v tomto městě, prožili mši svatou, po které jsme si
navzájem představili národní kultury. Velice zajímavé a netradiční byly
kroje a lidové tance Ekvádorců.
V sobotu jsme se sešli se všemi mladými, kteří trávili svůj
předprogram v Katalánsku, na mši svaté a večerním koncertu
v Barceloně. Zde jsme zažívali radost z přítomnosti všech kolem nás,
radost z toho, že jsme přijeli všichni ze stejných důvodů - za poznáním
sebe navzájem, za kulturou, za papežem, ale především za Kristem. I
přes to, že španělská organizace často vázla (mnohdy jsme nevěděli kdy
a kde máme být; případné problémy se řešily tehdy, až vznikly,
nepředcházelo se jim) a přes nepohodlí s velkým vedrem, davy lidí,
neustálým hlukem, čekáním všude na všechno, jsme pocítili nadšení a
radost z toho, že máme možnost účastnit se těchto světových dnů
mládeže ve Španělsku. Odpoledne jsme se procházeli po městě a
největším zážitkem byla návštěva Gaudiho chrámu Sagrada Familia,
kterou si každý z nás bude pamatovat do konce života.
Naše pouť začala 8. 8. 2011 odpolední mší svatou v Don Bosku,
kterou celebroval pan biskup Lobkowicz. S jeho závěrečným
požehnáním jsme se vydali na cestu směr Španělsko. Povinnou
devítihodinovou přestávku jsme trávili ve francouzském alpském městě
Annecy, kde už se všemi poutníky z ČR jsme slavili mši svatou
v místním kostele. Po dvou dnech cesty jsme dorazili do Tarragony,
města ležícího v Katalánsku na pobřeží Středozemního moře. Zde jsme
všichni Češi prožili týden předprogramu, týden před samotným setkáním
s papežem Benediktem XVI. v Madridu.
My z naší diecéze a diecéze olomoucké jsme byli kvůli
nedostatečné kapacitě ubytováni v olympijské hale v deset kilometrů
vzdáleném městě Reus, odkud jsme do Tarragony dojížděli našimi
autobusy. Následující dva dny jsme strávili buď báječným koupáním
v teplém moři při teplotách vzduchu přes 30 stupňů, nebo poznáváním
památek Tarragony. Do dnešní doby se zde zachovalo mnoho antických
památek, blízko města se nachází impozantní římský akvadukt.
Jeden den jsme strávili prohlídkou ve městě Reus, které je známé
jako rodiště slavného architekta Antoni Gaudího. Ten zde ale nemá svou

Poslední den v Tarragoně byl ukončen v místní aréně. Na mši
svatou se sešli Češi, Němci, Belgičané, Poláci, Slováci, Francouzi. Bylo
nádherné pozorovat tu pestrost a množství vlajek, jejichž majitelé s nimi
nadšeně mávali a skandovali své pokřiky.
V pondělí 15. 8. jsme dorazili do Madridu. Následující čtyři dny
probíhal pravidelný program. Dopoledne jsme trávili se všemi Čechy
společně v jedné hale, kde jsme se modlili, vyslechli několik katechezí
otců biskupů, diskutovali ve skupinách a slavili mše svaté.
Pan arcibiskup Graubner nám například řekl, že svůj život máme
postavit na pevném základě, kterým je jedině Kristus, jinak se může vše
zhroutit. Máme si s Kristem budovat osobní vztah, který ani smrt
nerozdělí. Odpoledne probíhaly nejrůznější kulturní programy, koncerty,
přednášky, výstavy po celém Madridu, chodili jsme po památkách.
Večer se v českém centru konaly alternativní programy, mše svatá
v češtině, modlitba se zpěvy Taize, eucharistická adorace, křížová cesta.
Hlavní program však probíhal na jednom z madridských náměstí - Plaza
de Cibeles. Slavila se zde mše svatá, přivítání a křížová cesta se Svatým

otcem. Kvůli množství lidí jsme ale toho moc na náměstí neviděli a kvůli
cizímu jazyku nerozuměli. Hlavně ale, že Svatý otec byl již s námi :-).
Předposlední den jsme se pěšky přesunuli na letiště Cuatro Vientos, kde
měl vyvrcholit program. Po náročné cestě jsme si museli kvůli množství
lidí téměř vybojovat místo v sektorech, které absolutně kapacitně
nestačily. Problém byl i se sociálními zařízeními, kterých také nebyl
dostatek. Potíž nám dělalo i téměř padesátistupňové vedro bez žádného
stínu. Při večerní vigilii s papežem (promluva Sv. otce, eucharistická
adorace)se spustil prudký liják s bouřkou a vichrem, kvůli kterému
musel být program výrazně zkrácen. Ještě štěstí, že bouře netrvala příliš
dlouho. Na letišti jsme spolu s dvoumilionovým davem přenocovali a
ráno s papežem slavili závěrečnou mši svatou, po které bylo oznámeno,
že příští světový den mládeže se bude za dva roky konat v brazilském
Rio de Janeiro...
Na zpáteční cestě jsme se podívali do města Versailles a prošli krásné
zámecké zahrady.
I přes veškeré nepohodlí, obtíže spojené s touto poutí a často
nedostatečnou španělskou organizaci jsme všichni moc rádi za dny
strávené ve Španělsku, za možnost tam být, za plno nových přátelství a
zážitků na celý život, za setkání s papežem, za setkání s Kristem.
Madridští poutníci

Chtěl jsem se dostat k podiu a podívat se, jak to tam vypadá, ale
všiml jsem si, že lidé, které policie pustila, ukazovali ještě něco jiného,
než pouze průkaz poutníka. To mě zarazilo a chvíli jsem se potloukal
okolo. Zanedlouho jsem si povšiml větší skupiny Poláků, která se dostala
dovnitř, a řekl jsem si, že to tedy taky zkusím. Nezdálo se mi
pravděpodobné, že celá skupina asi 20 Poláků má nějaké speciální
povolení, a tak jsem to zkusil. Z mého domnělého speciálního povolení
se nakonec vyklubaly osobní doklady, a tak jsem vytáhl pas a po dalších
menších kontrolách jsem se dostal do sektoru těsně před Sv. Otce. Zde
jsem se ocitl sám uprostřed neznámého prostředí a cítil jsem se trochu
nejistě. Po chvíli si zde přisedla skupinka Španělů, s kterými jsem si po
chvíli začal vykládat a má „zvláštní nesmělost“ brzo opadla. Večer zde
proběhla křížová cesta spolu se Sv. Otcem. Na závěr křížové cesty měl
Benedikt XVI. promluvu. Poté naskočil do papamobilu, rozloučil se
s mladými a odjel. Po jeho promluvě jsme se všichni rozešli na večeři a
do našich ubytoven.
A co jsem si z toho odnesl já? Inu asi to, že lidé na takové akci se
k sobě chovají přátelský a je jedno, jestli se někde objevíte sám nebo se
skupinkou přátel. Lidé zde drželi při sobě a byli ochotni si navzájem
pomoct, když bylo potřeba.
Poutník J.
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ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !

Zatímco předprogram setkaní mládeže proběhl celkem v klidu,
Madrid se objevil v obležení asi 1,5 mil. mladých lidí. Velice zajímavé
bylo pozorovat chovaní těchto mládežníků například v přeplněném
metru, či na Placa de Cibeles. Lidé se na sebe navzájem usmívali, bylo
slyšet všude hlučné rozhovory a různá hesla provolávající slávu papeži.
Jednoho dne jsem se vypravil navštívit muzeum del Prada, kde
jsem se zdržel asi 3,5 hodiny. Poté jsem zašel na jídlo, a jelikož mě
velice lákalo se podívat na Placa de Cibeles, kde proběhlo předchozí den
přivítání papeže mladými lidmi a toto náměstí se nacházelo asi 10 minut
chůze, vydal jsem se tím směrem. K náměstí jsem se dostal asi něco
málo před 4 hodinou odpolední, ale zde jsem zažil nemilé překvapení.
Cesta vedoucí do středu náměstí, byla uzavřena, všude stáli policisté a
bodygardi.

Skřítek Kvítek
V tomto školním roce se budou opět scházet maminky s
předškolními dětmi na faře. Jde o neformální setkávání, kdy si děti
hrají a mají vždy nějaký krátký program a maminky si můžou
popovídat, poradit, sdílet radosti i starosti atd. Tato setkávání
budou probíhat každý lichý týden ve středu od 9:30 hod. První
"Skřítek Kvítek" bude 14. září.
Markéta Jurišicová

Náboženství
Začíná se učit od pondělí 12.9.2011 na faře. Výuka bude probíhat stejně
jako v minulých létech na faře v tyto dny:
Pondělí
1. třídy
13.00 – 14.00 hod
2. třídy
14.00 – 15.00 hod
5. třídy
15.00 – 16.00 hod
6. – 9. třídy
16.00 – 17.00 hod
Úterý
4.třídy
13.30 – 14.30 hod
Čtvrtek
3. třídy
14.00 – 15.00 hod
Časy jsou jen orientačni, budou upřesněny po prvním setkání s dětmi.

V měsíci září proběhnou ještě následující akce, na které jsou
všichni farníci srdečně zváni:
V sobotu 17. září nás navštíví P. Marián Kuffa ze Slovenska
z Žakovců. Odpoledne bude mít přednášku a večer mši svatou.
V pátek 30. září proběhne v našem kostele sv. Jana Nepomuckého
koncert v rámci VIII. Svatováclavského hudebního festivalu.
Začátek bude v 18.00 hod. Bližší informace viz. plakát.
V sobotu 1. října nás navštíví P. Petr Krenický z Ukrajiny. Bude
mít ranní mši svatou a poté bude promluva- přednáška.
Vedení malé scholy zve všechny malé i věší zpěváky do scholy.
Přijďte si s námi zazpívat a zahrát. Zkoušky – každý pátek od
16.30 hod.
Vedení scholy

Jen ten, kdo se naučí namísto braní dávat, namísto lpění odpoutávat, může žít
svobodně a volně- beze strachu
Phil Bosmans
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Za + Ludvika Skřivánka, rodiče,sourozence a duše v očistci.
Za + Zdeňku Nováčkovou, za 50 let života a živou rodinu.
Za + Irenu Krejčíčkovou a přátele.
Za + Gabrielu Tanglerovou a živou rodinu.
Za farníky.
Na úmysl dárce.
Za + Ludmilu Slavíkovou, Františka Slavíka, manžela Miroslava, vnuka
Tomáška, švagra Oldřicha a živou rodinu.
Za + Ludmilu Volnou, manžela, syna, sourozence a duše v očistci.
Za + Jiřího Gospoše.
Za + Václava Matěje, manželku a duše v očistci.
Za +Oldřicha Vitulu, živou a zemřelou rodinu.
Na úmysl dárce.
Za + Václava Nováčka, rodiče z obou stran, sourozence a živou rodinu.
Za + Ludmilu a Václava Hořínkovy a živou rodinu.
Na poděkování za úrodu.
Povýšení sv. kříže ( je 14.9.2010 ).
Za Aloise Perdykulu, zetě a rodiče z obou stran.
Za + Miroslava Tvrdého, švagrovou Věru a rodiče z obou stran.
Za živou rodinu Novákovou, Foltovou, Hrabovskou, za dar víry a
uzdravení rodových kořenů.
Za + Ludmilu Volnou, manžela, syna, Ludmilu Staňkovou, manžela a
syna.
Na poděkování za 80 let života s prosbou o další Boží ochranu.
Za + Františka Lyčku a rodiče.
Za +Antonína Poláka, manželku, snachu Annu a manžele Lipinovy.
Za + Annu Winlichovou.
Za farníky.
Za + Marii Adamusovou, manžela, rodiče a duše v očistci.
Za + Václava Valu, rodiče a živou rodinu.
Za + Josefa a Veroniku Doležílkovy, syna a snachu.
Za + maminku Štěpánku, nedožitých 100 let, její děti, vnoučata, za dar
svaté víry a duše v očistci.
Za + Danuši Pavlovovou, Josefa Rymice, Marii Hradilovou a rodiče.
Za + důst. Otce Vítězslava Andrýska, sestru Annu, rodiče a sourozence.
Za + Zdeňka Lyčku, manželku a syna Zdeňka.
Za farníky.
Za nenarozené děti Jana a Marii, s prosbou o posilnění v nadějí a ve víře.
Za + Ladislava Nováčka, manželku a dva vnuky.
Za + Václava Matěje, manželku, rodiče a duše v očistci.
Za + Ludmilu Havránkovou, manžela, bratry, živou a +. rodinu
Matějovou.
Za + Václava Sýkoru a jeho 2 manželky Jarmilu a Miladu.
Za + Miloše Kubicu.

