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Úvodník
Jsme asi v polovině postní doby, kdy jsme zváni jít spolu s Ježíšem
jeho křížovou cestu. Během té doby už jsme poznali, že úsilí něco
stojí, potkali jsme lidi,
kteří jsou pro nás
povzbuzením a také ty,
kteří „otestovali“ naši
vytrvalost. Polovina té
cesty je ve znamení
pádů. Poznali jsme i
slabost,
která
nás
přibrzdila. A právě v
polovině
přichází
pokušení všeho nechat, shodit ze sebe břemeno a kráčet
jednodušeji, pohodlněji. Tady se teprve ukazuje velikost ducha,
který se nenechává odradit, znechutit a zastavit - silou statečnosti.
Statečnost je v důslednosti, pokračování, trpělivosti. Statečnost je
znova a znova vstát do nového dne, i když s nechutí a obavami,
statečnost je v trpělivém jednání s druhými, statečnost je v
pokračování rozdělaného. Statečnost je v každodenním přijímání a
nesení kříže a je nesena prosbou: Pane, pomoz mi dokončit dobré
dílo, které jsi ve mně započal.
o. Jan

Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
10. 04. 2014
09.30 hod.
24. 04. 2014
09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
14. 04. 2014
20.00 hod
28. 04. 2014
20.00 hod
Čtení Bible
Úterý
08. 04. 2014
po mši svaté
22. 04. 2014
po mši svaté
Dětská schola
Každý pátek
od 16.00 hod
Modlitby Taizé
Sobota
09. 04. 2014
19.00 hod.
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Setkání modlitební skupiny Fatimského apoštolátu, které se koná každé
úterý 16.30 na faře, se přesouvá při změně letního času od 1. 4.
2014 na každé úterý na faře po mši sv. Děkuji
M.Nováková .
Výjezdní Křížová cesta na Uhlířský vrch
V neděli 6. dubna 2014 v 15 hod. se uskuteční křížová cesta Starobělské
farnosti na Uhlířském Vrchu u Bruntálu. Zde v přírodě se nacházejí
jednotlivá monumentální zastavení, která byla dokončena v roce 2007 a
jsou dílem uměleckého řezbáře Františka Nedomlela. Křížová cesta vede
k poutnímu kostelu, který je vidět z daleka.
Kancionály s sebou. Doprava vlastními auty. Trasa: Stará Bělá - Opava Bruntál, 80km, cca 1:30hod (GPS: 49°58´32.577´´N, 17°27´1.717´´E).
Parkování u nového hřbitova, který se nachází poblíž 1. zastavení.
V Bruntále projedete kolem Kauflandu (vlevo), po pravé straně minete
Kobylí rybník a druhá odbočka doprava za rybníkem – ulice Pod Lipami
Vás dovede ke hřbitovu.
Nabídněte volné místo v autě těm, kteří by se na křížovou cestu na
Uhlířský Vrch nedostali.
Srdečně všechny zve
o.Jan

Duchovní obnova pro mládež
Duchovní obnova pro mládež. 11. -13. 4. 2014.
Pozvání na duchovní víkend platí pro každého mladého a společně jej
strávíme nejen v naší farnosti společně s o. Janem a o. Lukášem. Kdy?
Od pátku 18 h (sraz v kostele) do neděle 11 h. S sebou: spacák,
karimatku, 200 Kč, přezůvky, zápisník, bibli, měsíčník na zóny 3,4 nebo
2x hodinovou jízdenku, malý batoh (tašku), buchtu ;-) Přihlašujte se
prosím do pátku 4. 4. 2014 a to Míši Hořínkové nebo Marii Zdráhalové
(marie.zdrahalova@gmail.com). Odpovědi na otázky tamtéž ;-)

Velikonoční pondělí
07.30 a 10.00
Mše svatá
08.45
Mše svatá
10.00
Mše svatá

Stará Bělá
Krmelín
Proskovice

Novéna k Božímu milosrdenství
Na Velký pátek začíná Novéna k Božímu milosrdenství a končí v sobotu
před 2. neděli velikonoční. Tato neděle je svátek Božího milosrdenství.

Pořad bohoslužeb o Velikonocích v naší farnosti 17.04.. – 21.04.2014

Pán Ježíš řekl sv. Faustyně: „Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k
prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost,
kterou potřebují v těžkostech života, a zvláště v hodině smrti. Každého dne
přivedeš do mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do toho moře mého
milosrdenství. A já všechny tyto duše uvedu do domu mého Otce. Budeš to dělat v
tomto i v budoucím životě. A žádné duši, kterou uvedeš do zdroje mého
milosrdenství, nic neodmítnu. Každého dne budeš prosit mého Otce o milosti pro
tyto duše pro mé bolestné utrpení.“

Zelený čtvrtek
16.45
Mše svatá
18.00- 20.00
Bdění v Getsemanech
18.00
Mše svatá
19.00 - 24.00
Bdění v Getsemanech
Velký pátek
07.30
Modlitba Ranní chvály
15.00
Křížová cesta
16.00
Křížová cesta
16.45
Obřady Velkého pátku
18.00
Obřady Velkého pátku
Bílá sobota
07.30
Modlitba Ranní chvály
08.00 - 20.30
Adorace u Božího hrobu
20.00
Obřady Velké noci
21.00
Obřady Velké noci
Neděle Hod Boží velikonoční
07.30 a 10.00
Mše svatá + žehnání pokrmů
08.45
Mše svatá + žehnání pokrmů
10.00
Mše svatá + žehnání pokrmů
15.00
TE DEUM + slavnostní požehnání

Pozvánka na přednášku
Skaut Stará Bělá, TJ Orel Stará Bělá a KDU-ČSL si Vás dovolují pozvat
na přednášku historika Vojtěcha Vlčka o nově vydané knize
OSTRAVA ZA OSTNATÝMI DRÁTY
Besedy se zúčastní i někteří z pamětníků - Leo Žídek a Zdeněk Růžička.
Kniha pojednává o nelehkých osudech 10
vybraných pamětníků žijících v našem
regionu ve 20. století- popisuje holocaust,
pobyt vězňů v koncentračních táborechOsvětim, Terezín, i perzekuci příslušníků
protinacistického
odboje.
Mapuje
pronásledování osob za komunistického
režimu, metody StB, politické procesy,
osud politických vězňů v uranových dolech
i pevných věznicích. Například bývalý
herec a ředitel Divadla P. Bezruče, Luděk
Eliáš, přežil pobyt v Osvětimi, kde však
přišel o oba rodiče. Zdeněk Štich byl v ČR
posledním žijícím pamětníkem velkého
útěku vězňů z Jáchymova, Rostislav

Příležitost ke svátosti smíření – možnost cizího zpovědníka
Čtvrtek
10. 04.
17.00 - 19.00 hod
Květná neděle
13. 04.
15.00 - 17.00 hod

Krmelín
Krmelín
Stará Bělá
Stará Bělá
Stará Bělá
Stará Bělá
Krmelín
Krmelín
Stará Bělá
Stará Bělá
Stará Bělá
Krmelín
Stará Bělá
Stará Bělá
Krmelín
Proskovice

Sochorec je synem jedné z prvních obětí komunistického režimu,
lidoveckého poslance Rostislava Sochorce. Zdeněk Růžička zastupuje
jednoho z posledních pamětníků brutálních praktik ostravské StB.
Akce se uskuteční 25.4.2014 od 19:00 v KD ve Staré Bělé v banketce
(1.patro)
Kniha bude k prodeji za zvýhodněnou cenu.

Proč někteří farníci přijímají bezlepkové hostie? v minulosti lidé,
kteří měli přísnou bezlepkovou dietu, přijímali normální hostie
a dnes? Jedná se o Tělo Kristovo a kněz, když jej podává, říká:
„Tělo Kristovo“ a člověk, pokud má víru, odpovídá: „Amen“, tedy
ano, souhlasím. Neříká: „Bezlepková hostie a hostie s lepkem“.
Nejedná se tedy o nějakou novou módu a tedy ztrátu víry, že Tělo
Kristovo může vše uzdravit a vyléčit?

OZNAMENÍ! OZNAMENÍ! OZNAMENÍ! OZNAMENÍ! OZNAMENÍ!
Podpora Papežského misijního díla
Na Květnou neděli 13. dubna proběhne v naší farnosti prodej předmětů
pro podporu Papežského misijního díla (půjde jako obvykle o pexesa,
pohlednice, svíčky, zápalky, křížky atd., ale také o předměty
s velikonoční tématikou – kraslice, osení atd.).
Úklid
Do kostela byl zakoupen nový vysavač. K udržení stálého sacího výkonu
má nastavenu funkci automatický oklep filtru (v pravidelných intervalech
3 hlasitá odklepnutí). Tyto „rány“ neznamenají poruchu stroje. Děkujeme
za pochopení a pomoc při úklidu našeho kostela.
A.
Postní almužna
Pokladničky je možno odevzdat do sákristie od 21. 4. do 27. 4., výtěžek
bude odeslán na Charitu.
FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
Své dotazy do této rubriky zasílejte na náš farní mail:
rkf.starabela@doo.cz, nebo přineste osobně na faru (popřípadě dejte do
schránky). V následujících číslech bude odpovězeno na vaše dotazy.
Těšíme se na vaše otázky!
Dotazy, které jsme obdrželi,
v následujících číslech LN.

budou

postupně

zodpovězeny

Nesnášenlivost lepku je nevyléčitelná nemoc, způsobuje
vážné zdravotní komplikace, tělo nedokáže vstřebávat živiny
z potravy a člověk bez diety časem umírá na podvýživu. Lidem
s touto nemocí ubližuje lepek i v minimálním množství (tedy žádné
běžné pečivo ani nic z mouky… například ani čokoláda se stopami
lepku).
Když přinášíme chleba k proměnění – je to plod země a plod
lidské práce a stává se chlebem věčného života. Bůh počítá s tím, co
mu přinášíme, a činí z chleba sám sebe. Proměňuje náš dar, ale
chléb zároveň zůstává naším darem. Vidím pořád tutéž bílou
oplatku, kterou dávám na misku, která i stejně chutná, ale přijímám
Krista. Všechny vnější vlastnosti chleba (tedy i lepek) zůstávají
stejné… Víru nepotřebuju k ověření složení. Vírou věřím tomu, že
tenhle kousek chleba (jakkoli obyčejný a jakkoli lepkový) je
Kristus!
Kolik lidí po celá staletí věřilo a věří v přítomnost Krista
v Eucharistii? Ale běžně se nestává, že by se při proměňování chléb
proměnil v živé maso a víno ve skutečnou krev. Když se takový
zázrak stane, je to dar.
Bůh má moc mě uzdravit a má moc způsobit, že mi přijetí
eucharistie s lepkem neublíží… ale je to dar. Bůh dává své dary,
kdy chce a jak chce. Nemůžu Ho k tomu nutit. Nemůžu si svým
„Amen.“ automaticky kupovat zázrak.
o. Jan

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

POLE
Jeden otec odkázal svým dvěma synům pole. Bratři si ho rozdělili na
poloviny. Jeden bratr byl bohatý a žil sám, zatímco druhý byl chudý a
měl kopu dětí.
Když jednou přišel čas žní, převaloval se bohatý bratr v posteli a řekl
si: „Já jsem bohatý, nač mi budou všechny ty snopy? Bratr je chudý a pro
svou rodinu potřebuje hodně obilí.“
Vstal, šel na svou část pole, vzal velkou část snopů a přenesl je na
bratrovu polovinu.
Téže noci jeho bratra napadlo: „Bratr nemá ani ženu, ani děti. Může se
radovat jenom ze svého bohatství. Tak mu ho zvětším.“
Vstal, šel na svou část pole a přenesl velké množství snopů na
bratrovu polovinu.
Když ráno oba přišli na pole, divili se, že jim obilí neubylo.
Příští noc udělali totéž. Oba nosili snopy na pole toho druhého. A
každé ráno zjišťovali, že jim obilí neubývá.
Až se jednou v noci potkali, oba s náručí snopů. Když si uvědomili, co
se vlastně dělo, rozesmáli se a objali.
Vtom uslyšeli hlas z nebe: „Toto místo, které bylo svědkem tak velké
bratrské lásky, si zaslouží, aby bylo vyvoleno pro stavbu mého chrámu.
Bude to chrám bratrské lásky.“
A právě to místo si ke stavbě chrámu vybral král Šalamoun.
Našel by král Šalamoun místo ke stavbě chrámu i dnes?
PODOBA
Jedna řeholnice v misii pečlivě ošetřovala odpudivé rány malomocného
člověka. Usmívala se přitom a povídala si s nemocným, jako by to byla
nejpřirozenější věc na světě.
Mezi řečí se nemocného zeptala:
„Věříš v Boha?“
Nemocný se na ni dlouze zadíval a odpověděl: „Ano, teď věřím
v Boha.“
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Za Emilii Mandrlovou a manžela.
Za Kristýnu Adámkovou, 2 manžely a duše v očistci.
Za Marii Adamusovou, manžela a vnuka .
Za Boží pomoc pro maturanty z naší farnosti.
Na poděkování za 20 let manželství.
Za + Jana a Marii Doležílkovy.
Poděkování za 50 let života, prosba o dar víry a ochranu pro celou rodinu.
Za farníky.

Za Otýlii Pirklovou, sourozence a duše v očistci.
Za + Ludmilu Rohlíkovou a rodinu.
Za + Jiřího Madara, Bureše a živé rodiny a + rodiny z obou stran.
Za Josefa Foltu, manželku a živou rodinu.
Za + Rostislava Holaina, manželku a živou i zemřelou rodinu.
Za + Marii Jarolímovou, manžela, syna a duše v očistci a živou rodinu.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za farníky
Květná neděle
Za + Ludmilu Valovou, snachu Marii a živou rodinu.
Za Jaromíra Šindla a duše v očistci.
Za Marii Adámkovou, manžela a celou rodinu.
Za+ Jaroslava Hořínka, dvoje rodiče, bratra a za živou rodinu.
Za+ Ludmilu Adámkovou a sourozence.
Zelený čtvrtek
Obřady Velkého pátku – den přísného postu
Velký pátek
Obřady Velké noci
Bílá sobota
Za farníky.
Velikonoční sbírka na kněžský seminář
Za Stanislava Hoduru, rodiče z obou stran a zemřelou i živou rodinu.
Za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu.
Za farníky
Pondělí velikonoční
Za + Miladu Pardýlovou, sestru, rodiče a živou rodinu.
Za Václava Dedka, rodiče a duše v očistci.
Za + Františku Matějovou, manžela, rodiče z obou stran a za duše v očistci.

Za Miladu a Josefa Nováčkovy, rodiče a sourozence.
Za rodinu Sýkorovou.
Za nedožitých 80 let a duše v očistci.
Za + Ing Vladimíra Lapčíka, jeho rodiče Františka a Cyrila a za živou rodinu.

Za + rodiče, bratra a duše v očistci
Sbírka na kostel
Za + Marii Adámkovou, manžela, dceru a syna, sestry a bratry.
Za Jiřího Adámka, rodiče z obou stran, bratra, sestru a živou rodinu.
Za rodinu Foltovou, Zdráhalovou a Bandíkovou.

Eucharistie je konkrétním místem,na němž Kristus tiší naši žízeň a náš hlad
Grün A., Sedm kroků do života
svou láskou, která se stala člověkem.

