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DUBEN 2012

Úvodník

Po (pro někoho dlouhé ☺ )postní době vstupujeme do Svatého týdne, kdy
chceme spolu s Kristem znovu prožít poslední večeři, křížovou cestu a
ukřižování, bdít u Jeho hrobu a
na Velkou noc se radovat z Jeho
vítězství. Kristus vítězí nad
hříchem a smrtí – skutečnostmi,
které jsou v nás slabé.
Důvod naší radosti je tedy
zřejmý – Kristus vítězí v našich
slabostech tím, že je odpouští a
věříme, že jednou zvítězí i v naší
smrti a pozve k novému životu.
Hezké prožití
radost přeje

a

velikonoční
o.Jan

Bylo nás asi 25, společné setkání jsme zahájili mší svatou s naším otcem Janem
a staroveskými farníky. A po večeři se vydali na poušť za Ježíšem, který se
40 dní postil a pak jej pokoušel ďábel. Otec nám ukázal souvislosti mezi
pokušením a pokušením, a že neexistuje malé a velké pokušení. Když ďábel
postavil Ježíše na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů…“
Ježíš to neudělal…a když visel na kříži a posmívali se mu: „jsi-li Syn Boží,
sestup z kříže“ nesestoupil. A přitom Ježíš JE Syn Boží! To, že obstál na poušti,
vedlo k tomu, že nepodlehl na kříži. Nemůžu si myslet, že: „až přijde ta
opravdová zkouška nebo Boží volání, tak tě Pane určitě nezradím,“ avšak do té
doby budu čekat a dělat si co chci. No, na 100% zklamu. Jiná šance než začít
od každodenních maličkostí (vidět plný koš nebo neumyté nádobí, nebýt
na všechny jak pes, i když mám důvod; mít trochu soucitu) není.
Abychom vyvážili duchovní a tělesné, byli jsme v sobotu dopoledne
na dlouhé procházce v Brušperku. Po obědě přijel otec Petr Smolek. Měli jsme
možnost se zamyslet nad tím proč, a čemu věříme, napsat svůj osobní příběh
víry…To, že věřím je díky tomu, že… těch díky je mnoho a bylo by to
nadlouho… každopádně to, že věřím, je i díky Vám, že se za mě bratři a sestry
u Boha přimlouváte!
Dalším povzbuzením bylo, když otec na konkrétních příkladech
ukazoval působení Ducha Svatého. Můžeme (a hráváme!?:-) s Duchem Svatým
takový ping-pongový duel. Člověk hledá, ptá se, modlí (co po mě Bože chceš);
a přijde odpověď…no, jsou dvě možnosti, říct si „zkažený míček“ (tohle Pane
Bože teda ne!), anebo vrať úder, a když už ses človíčku ptal, tak se podle toho
zkus zařídit (pomoc je jistá). Jenomže, jenomže…Duch Svatý nemlčí a hraje dál
:-) a tak si můžu (samozřejmě ve svobodě) hrát takový ping-pong s Bohem celý
život…
Díky moc za všechny modlitby za nás i tu naši duchovní obnovu! Ať
vám Pán žehná! Mnoho úspěšných míčků!
Marie Z.

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Milí spolufarníci!
Minulý měsíc proběhla duchovní obnova pro mládež z naší farnosti. V každé
rodině, i v té farní, se lidé setkávají, mluví spolu a vědí, čím žije zbytek rodiny.
Chtěli byste vědět, co jsme prožili? Obecně adresovanému papíru se těžko
sděluje jakýkoli zážitek natož život a setkání s tím, který je Život…
Toto tedy budu psát sobě, ale jestli chcete, čtěte.

Pořad bohoslužeb o Velikonocích v naší farnosti 5.4. – 9.4.2012
Zelený čtvrtek
16.45 Krmelín
18.00 Stará Bělá
19.00 - 24.00 Bdění v Getsemanech

Velký pátek
07.30 Modlitba Ranní chvály
15.00 Křížová cesta -Stará Bělá
16.00 Křížová cesta - Krmelín
16.45 obřady Velkého pátku - Krmelín
18.00 obřady Velkého pátku - Stará Bělá
Bílá sobota
07.30 Modlitba Ranní chvály
08.00 - 20.30 Adorace u Božího hrobu
20.00 obřady Velké noci - Krmelín
21.00 obřady Velké noci – Stará Bělá
Neděle Hod Boží velikonoční a Velikonoční pondělí
07.30 a 10.00 Stará Bělá
08.45 Krmelín
10.00 Proskovice
12.4.
26.4.
23.4.

9.30 Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi
9.30
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi
20.00 Náboženství pro dospělé

22. 4., v neděli od 14 hod. bude v Lichnově (u Frenštátu p. R.) orelský župní
turnaj v kuželkách. Bližší informace budou na vývěsce.
Michal H.
Udělejte si čas na Slezskou Lilii!
Mezinárodní festival moderní křesťanské hudby Slezská Lilie proběhne tento
rok V Ostravě - Kunčičkách 9. a 10.června.
Pro diváky jsou připraveny zajímavé zahraniční i domácí skupiny . Jako hosté
vystoupí v odpoledních hodinách Bratři Ebeni a večer Dan Bárta s triem.
Na neděli máme rozjednaný evangelizační den s indickým charizmatickým
misionářem Jasmesem Manjackalem za doprovodu dnes již legendárních
Střípků. Prosím o modlitbu aby to vyšlo a abychom na festival sehnali dost
peněz.
Podrobné informace najdete na www.slezskalilie.cz
Martin Menšík
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Za maturanty z naší farnosti.
Květná neděle
Za farníky
Za + Bohumila Šugara, manželku, syna a zetě.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Emilii Mandrlovou a manžela.
Za farníky. Památka Večeře Páně
Zelený čtvrtek
Obřady Velkého pátku
Den přísného postu
Vigilie, obřady Bílé soboty
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Za 40 let manželství a další Boží ochranu.
Hod Boží velikonoční
Za farníky.
Sbírka na kněžský seminář
Za + Rostislava Holaina, manželku, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Na úmysl dárce.
Velikonoční pondělí
Za + Jiřího Madara, bratra a za živou a zemřelou rodinu z obou stran.
Za + Marii Jarolímovou, manžela, syna a duše v očistci.
Za + Františka Paličku, manželku a duše v očistci.
Za Boží pomoc pro maturanty z naší farnosti.
Za + Jaromíra Šindla a duše v očistci.
Za + Jana a Marii Doležílkovy.
Za + Marii Adámkovou, manžela a celou rodinu.
Za farníky.
Za + Jaroslava Hořínka, dvoje rodiče a duše v očistci.
Za + Ludmilu Valovou, snachu Marii a živou rodinu.
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Za + Václava a Boženu Šeděnkovy, sestru a švagra, za Rudolfa a Marii Honusovy.

Za + Ludmilu Adámkovou a sourozence.
Za rodinu Boškovou a Brejcovou.
Za + Františku Matějovou, manžela, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Za rodinu Půlkrábkovou a duše v očistci.
Za + Ing. Vladimíra Lapčíka, jeho rodiče Františku a Cyrila Lapčíkovy a živou rodinu.

Za + Stanislava Hoduru, rodiče z obou stran, živou a zemřelou rodinu.

Za + Miladu Pardýlovou, sestru, rodiče a duše v očistci.
Za + Viléma Vondrušku, manželku Marii a syna Vladimíra.
Za + Miladu a Josefa Nováčkových, rodiče a sourozence.
Za + Emila a Ludmilu Ševčíkovy.
ZA + Jiřího Adámka, rodiče z obou stran, bratra, sestru a živou rodinu.
Za + Marii Adámkovou, manžela, dceru a syna.
Za + Annu Nováčkovou, manžela a duše v očistci.
Za + Miladu a Arnošta Bartuskovy, rodiče z obou stran a živou rodinu a další Boží ochranu..
Sbírka na opravu kostela
Za farníky.

Za Annu Karkoškovou a celou rodinu, dar zdraví a přijatá dobrodiní.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty,
Hospodine.
Žalm 23,4
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