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Květen 2014

Úvodník - požehnání
Po prožití liturgie velikonočních svátků jsme vybídnuti, abychom po 50
dnů velikonoční doby prožívali radost z Kristova Vzkříšení, vděčnost za
svůj křest a naději na věčný život. Provází nás velikonoční požehnání:
Všemohoucí Bůh proměnil utrpení svého Syna ve slávu, ať promění i
vaše zármutky v radost a ať Vám žehná.
o. Jan

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
08. 05. 2014
09.30 hod.
22. 05. 2014
09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
12.05 2014
20.00 hod
26.05 2014
20.00 hod
Čtení Bible
Úterý
06.05 2014
po mši svaté
20.05 2014
po mši svaté
Dětská schola
Každý pátek
od 16.00 hod
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po mši svaté
Pouť v Proskovicích
V neděli 4. května je v Proskovicích pouť ke sv. Floriánovi. Slavnostní
mše svatá bude v 10.00 hod.
Májová pobožnost v Lurdech v Bělském lese
Májová pobožnost k Panně Marii Lurdské v Bělském lese se uskuteční
v neděli 11. 5. 2014 v 15.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni
Pouť ve Staré Bělé
V neděli 18. května je ve Staré Bělé pouť ke sv. Janu Nepomuckému.
Slavnostní mše svatá bude v 07.30 a v 10.00 hod.
Letošní pouť v našem kostele bude slavit starobělský rodák P. Jiří
Urbánek. Otec Jiří slouží desátým rokem ve farnosti Mikulovice, okres
Jeseník. Jako v každé pohraniční farnosti se i on se potýká s nedostatkem
finančních prostředků, které by pokryly nejnutnější opravy a provoz
kostela a fary. Proto po poradě a schválení ekonomickou radou naší
farnosti jsme se rozhodli, že sbírka v den pouti bude určena farnosti
Mikulovice. Ať Bůh oplatí naši solidaritu a štědrost.
o. Jan

Noc kostelů
V pátek 23. května se uskuteční v našem kostele od 18.00 do 24.00 hod
Noc kostelů. V letošním roce bude téma: Kostel – místo ztišení a
modlitby. Všichni jsou srdečně zváni.
První svaté přijímání
V neděli 25. května přistoupí v našem kostele 10 dětí poprvé k svátosti
eucharistie.
Pěší pouť do Frýdku
Dne 31. května 2014 se uskuteční již 16. farní pěší pouť k P. Marii
Frýdecké. Ti, kteří odejdou od našeho kostela ve 4:30 hodin, se setkají s
ostatními
poutníky
při
mši
svaté,
která
začíná
v 8 hodin v bazilice Navštívení P. Marie ve Frýdku. Ať jsou nám
povzbuzením slova našeho nového svatého - sv. Jana Pavla II.: „Vaše
putování ať se stane putováním ke Kristu. On je tím, po čem touží vaše
srdce.“ Shodou okolností je den naší pouti svátkem Navštívení Panny
Marie,
kterému
je
frýdecký
chrám
zasvěcen.
o. Jan
Žehnání kříže na Krmelínském kopci
Uprostřed mnoha napětí našeho světa, uprostřed nesnadných hledání ve
směsi lidských plánů a osobních představ, ale s vděčností za nadčasové
pohledy Boží, s vděčností za jeho lásku ke světu a ke každému člověku
osobně, s vděčností za poznání kořenů vztahu k němu a za možnost do
jeho srdce vložit všechny své touhy a naděje s vírou, že slyší a žehná,ve
vzpomínce na odvážné kroky Cyrila a Metoděje před 1150 lety
k domovům našich prarodičů s poselstvím této naděje…

…stavíme na Krmelínském kopci kříž, děkujeme Bohu za život
v naší vesnici a prosíme
…aby tak, jako se čistá voda z Krmelínského kopce mnoha proudy
rozlévá do všech míst širokého okolí a my bezděčně od ní odvisíme, abys
tak, dobrý Otče, žehnal nám a všem lidem této planety a vedl nás cestou
míru, pokoje a důvěry v odevzdanosti vůči Tobě.

Chtěl bych všechny pozvat 7.6.2014 v 15 hodin na Krmelínský
kopec, kde náš biskup František Václav Lobkowicz požehná tento
nový kříž. Program a hodina bude upřesněna.
Otec Jan
Slezská lilie 2014
Ostravský festival Slezská lilie představí v červnu legendu i
muzikantský dorost. Do Ostravy přijede zpěvák legendární americké
skupiny Petra – John Schlitt a kapela složená z dětí špičkových
polských hudebníků Arka Noego.
Festival, který se nově uskuteční na dvou venkovních pódiích, stejně jako
v přilehlém kostele a to 14. a 15. června bude propojen s oslavou 20.
výročí studia Telepace v České republice.
V programu letošního ročníku Slezské lilie figuruje vedle gospelových
souborů Fusion či ArcelorMittal Gospel spolu s mnoha jinými zejména
zpěvák legendární americké rockové skupiny Petra – John Schlitt.
John W. Schlitt má na svém kontě kromě pěti sólových alb více než 25
alb, které nahrál jako sólový zpěvák skupiny Petra. Ještě předtím, v 70.
letech minulého století, působil v tehdy populární rockové kapele Head
East.
Společně s kapelou Petra získal John Schlitt čtyři ceny Grammy. Tato
skupina také obdržela 10 cen DOVE, byla první rockovou kapelou, která
se dostala do "Gospelové síně slávy" a první křesťanskou kapelou, jejíž
deska visí na stěně v Hard Rock Café. Celoživotní zápasy i kariéra kapely
jsou jasným důkazem toho, že i křesťanské poselství může být založené
na nejklasičtější podobě rocku. V roce 2014 oslaví kapela Petra 40.
výročí od svého založení.
Kromě Johna Schlitta budou hosty festivalu také mnohokrát oceněná
Lenka Dusilová a osobitý písničkář a bavič Pavel Helan. Po delším čase
v našem regionu opět zahraje oblíbená skupina Oboroh, která kromě
zhudebněných Žalmů předvede i vlastní autorské písně.
Zahraniční hosty reprezentuje slovenská kapela N.D.E., stejně jako
špičková polská kapela Arka Noego, složená především z dětí
křesťanských muzikantů téměř z celého Polska, která zahraje v neděli
odpoledne. Nedělí nás stejně jako v minulém roce provede otec Vojtěch
Kodet.
Podrobné informace najdete na www.slezskalilie.cz
M. M.

Výzva k modlitbě za křesťanské festivaly
Vážené sestry a bratři v Kristu, Aliance křesťanských festivalů v ČR se
na Vás obrací s prosbou o přímluvnou modlitbu za to:„aby
v nadcházející sezóně na našich festivalech z hudby, slova i jednání
vanul Duch Svatý.“ Pomodlete se prosím v neděli 4. května 2014 v této
intenci jakýmkoli způsobem za všechny hudebníky, zpěváky, sbory,
scholy, dobrovolníky a organizátory, aby svým uměním a nabídnutým
časem účinně šířili radostnou zvěst evangelia.
Děkujeme!
K této výzvě se připojila Česká biskupská konference, Ekumenická rada
církví a řada významných osobností.
Aliance křesťanských festivalů v ČR (AKF) byla založena v roce 2010
jako dobrovolné neformální sdružení organizátorů křesťanských festivalů.
Cílem AKF je na základě praktické ekumenické spolupráce předávat
poselství křesťanské, prostřednictvím společenství hudebníků na pódiu,
organizátorů a lidí kolem pódia.
Více informací na:
www.aliancefestivalu.cz
M.M.
FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
1.) proč otec téměř vůbec nenosí kleriku- třeba když jde přede mší sv.
zpovídat?
2.) proč otec nechce při sobotní večerní mši sv. zpívat alespoň ty známější
žalmy, jako třeba zpíval otec Antonín, když zpívat umí, aby měla
bohoslužba slavnostnější ráz?
Obě otázky se týkají sobotní mše sv. s nedělní platností, proto je shrnu do
jedné odpovědi. Sobotní večerní je určitý „nadstandard“ a je určena pro
ty, kteří se nemohou z jakýchkoliv důvodů zúčastnit „řádné nedělní mše
svaté“. Rozlišujeme tedy neděli, kdy slavení liturgie a oblečení kněze (a
farníků) odpovídá slavnostnímu rázu dne - tam je namístě důstojnost se
vším všudy, namístě je i klerika pro kněze. Sobota večer je nouzová a
zástupná bohoslužba, kde jde o splnění nedělní povinnosti. Co se týče
zpovídání, tam stačí štóla, kterou má kněz během udělování svátosti na
sobě. Ke zpěvu žalmů: liturgie má svoje pravidla, během ní má každý
dělat to, co může a co mu přísluší (tzv. subsidiarita) s úmyslem zapojení

přítomných do liturgie. Jistě - jako kněz mohu dělat vše sám: číst čtení, v
nepřítomnosti varhaníka předzpívávat píseň, zpívat žalm, mohu si i sám
odpovídat, mohu si i otevřít kostel, připravit všechno k bohoslužbě a po
skončení uklidit, pozhasínat a zamknout. Mnohdy se tak děje, když je
nedostatek lidí, to však není náš případ. Liturgie je a má být společným
úkonem, do kterého jsou zapojeni všichni přítomní podle služby, kterou
mohou konat.
o. Jan
PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

Řetízek a hřebínek
Kdysi dávno žili na tomto světě v jedné vesničce dva manželé, jejichž
láska den ode dne svatby nikdy nepřestala růst. Byli hodně chudí, ale oba
věděli, že ten druhý nosí v srdci nesplněné přání. Muž měl zlaté kapesní
hodinky, které zdědil pro otce, a snil, že si k nim koupí zlatý řetízek; a
žena snila o perleťovém hřebínku, které by si vetkla do svých dlouhých a
jemných světlých vlasů.
Roky utíkaly a muž myslel stále více na hřebínek, zatímco žena na něj
téměř zapomněla a snažila se najít způsob, jak muži koupit zlatý řetízek.
Už dlouho o tom nemluvili, ale pořád měli svůj nesplnitelný sen.
Jednou ráno, v den desátého výročí svatby, přišla žena ke svému
manželovi s úsměvem, ale s hlavou ostříhanou téměř dohola, nádherné
dlouhé vlasy byly ty tam.
„Cos to udělala, miláčku?“ zeptal se užasle.
Žena rozevřela dlaň, na které zazářil zlatý řetízek.
„Prodala jsem je, abych ti mohla koupit zlatý řetízek k hodinkám.“
„Cos to jenom udělala,“ řekl muž a ukázal ženě překrásný a drahý
hřebínek z perleti. „Já jsem prodal hodinky, abych ti mohl koupit
hřebínek!“
A objali se . Nepotřebovali nic jiného, byli bohatí jeden druhým.“
„Polož si mě na srdce jako pečeť,
jako pečeť na své rámě.
Vždyť silná jako smrt je láska,
Neúprosná jako hrob žárlivost lásky.
Žár její – žár ohně,

plamen Hospodinův.
Lásku neuhasí ani velké vody
A řeky ji nezaplaví.
Kdyby za lásku chtěl někdo dávat
Všechno jmění svého domu,
Sklidil by jen pohrdání.“
V životě je jen jedno štěstí:milovat a být milován.

Zranění
Jeden muž zamřel a ocitl se před bránami do nebe. Anděl, který mu byl
přidělen jako doprovod, ho požádal: „Ukaž mi svá zranění.“
Muže to udivilo a odvětil: „Zranění? Žádná nemám.“
„Nikdy jsi nepomyslel,“ na to anděl, „že jsou věci, za které by se mělo
bojovat? Že za to stojí?“
Přijdeme s množstvím toho nejvzácnějšího, co máme, s mnohými
zraněními, která jsme utržili během života. Ta zranění se vryla do našeho
nitra. Přiměla nás, abychom si učinili odstup od vnějšího bohatství. To
skutečně nejvzácnější, co máme, je srdce schopné milovat. Rány nás
spojily s naším srdcem.
(Ferrero, B.:Hvězdy pro duši)

Za + Vítězslavu Kačerovou, rodiče Krejčíčkovy a syna Zdeňka.

4.
Ne
5.
6.

07.30
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00

7.
8.
9.

06.55
07.30
18.00

Za + Hildu Sýkorovou a živou a zemřelou rodinu.
Za Jana Stuchlého a dvoje rodiče.

10.

Poděkování za dar manželství.
Za + Annu Nováčkovou, manžela, syna, snachu a duše v očistci.

11.
Ne

07.30
18.00
07.30
10.00

12.
13.
14.

06.55
18.00
06.55

Za + Štěpánku Cigánkovou, manžela a jejich sestru Marii.
Za + Petra Hořínka a živou rodinu.

15.
16.
17.

06.55
18.00
07.30
18.00

Za + Boženu Petrovskou, manžela Josefa, dceru Milušku a + rodiče.
Za + Jana Skácela a duše v očistci.

18.
Ne
19.
20.
21.
22.
23.
24.

07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
18.00
07.30
18.00

Za + Cyrila Volného a rodiče z obou stran.
Za farníky.

1.5
2.
3.

25.
Ne
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Za + Jaroslavu Stuchlou, Jaroslava Navrátila, Jana Stuchlého a duše v očistci.

Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou.
Za + Marii Foltovou a jejího manžela Karla.
Za farníky.
Poděkování za dar manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let.

Za Boženu Tomáškovou, manžela a živou rodinu.
Na poděkování za přijatá dobrodiní a další B. požehnání na přímluvu Panny Marie, pro
rodinu Půlkrábkovou a za duše v očistci.

Za + rodiče Josefa a Vlastu Platošovy, za Boží ochranu, pomoc a dar zdraví pro živou
rodinu.

Za + Jaroslava a Antonii Hořínkovy, jejich rodiče a syny Jaroslava, Petra a zetě
Františka.
Za farníky.

Za + Jana Matěje, bratra Václava-k nedožitým 80-tinám, za duše v očistci a za živou
rodinu Matějovou.

Za živou a zemřelou rodinu Klimkovou.
Poděkování za dar zdraví k 92 letům života, za další Boží ochranu, za + rodiče,
sourozence, manžela a za živou rodinu.

Sbírka na TV Noe

Za rodiče a živou rodinu.
Za + Julii Zdráhalovou, manžela Oldřicha a živou a zemřelou rodinu.
Za Václava Paličku, syna Václava a sestru Jenovéfu.
Za Růženu Kuděláskovou, manžela a duše v očistci.
Za + Rudolfa a Rozálii Foltovy a Miroslava Foltu.
Za + Zdeňka Staňka, rodiče, bratra a živou rodinu.
Za Ladislava Podešvu, za Jindřicha Podešvu a za živou i zemřelou rodinu.

Za farníky.

Sbírka na kostel

Za Václava Nováčka, ,manželku Marii a Františka Adámka z Nové Bělé.

Za Josefa Paličku, manželku, rodiče z obou stran a vnučku Renátu.
Za + Václava Valu, manželku, rodiče a duše v očistci.

Za + Vlastimila Javorka, sestru, švagry, oboje rodiče a duše v očistci.
Za + Věru Foltovou a rodiče z obou stran.
Na úmysl dárce.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + rodiče Zdeňku a Zdeňka Košárkovy.
Za Jaroslavu Lyčkovou, manžela a syna Zdeňka.

