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Úvodník

O neděli Seslání Ducha svatého
si připomínáme počátek života
církve – apoštolové jsou
„vybaveni“ silou shůry, aby šli
do světa a svým hlásáním a
životem svědčili o Kristu.
Zároveň končíme velikonoční
dobu a vstupujeme do dlouhého
období liturgického mezidobí. Z
barvy bílé přecházíme do
obyčejné - všední - zelené.
Všednost ale není fádní, není
ukolébáním k nicnedělání a
čekáním na advent. Je časem,
kdy z toho, co jsem přijal o
Velikonocích, čerpám a dále
rozvíjím v každodenní činnosti.
Je časem, kdy si více uvědomuji
potřebu darů Ducha svatého a prosím: Dej mi, Pane, moudrost - vidět
Tebe a Tvé stvoření; dej mi rozumnost v jednání; dej mi vědění - k
poznání Tvé vůle, dej mi dar rady - jak Ti ještě lépe sloužit; sílu a
vytrvalost ke službě; zbožnost, která je v srdci; bázeň před Tvou velikostí
a mocí.
o. Jan

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
05.06. 2014
09.30 hod.
19.06. 2014
09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
09.06. 2014
23.06. 2014
Čtení Bible
Úterý
03.06. 2014
17.06. 2014
Dětská schola
Každý pátek

20.00 hod
20.00 hod
po mši svaté
po mši svaté
od 16.00 hod

Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po mši svaté
Žehnání kříže na Krmelínském kopci
V sobotu 7. června 2014 v 15.00hod na Krmelínském kopci biskup
František Lobkowicz požehná nový kříž. Průvod od kostela vychází ve
14,30h. Všichni jsou srdečně zváni.
o. Jan
Slavnost seslání Ducha sv. 08. 06. 2014
Nedělní pořad bohoslužeb.
Čtvrtek 19.06.2014 Slavnost Těla a Krve Páně
Mše sv. s eucharistickým průvodem
Krmelín
16.45 hod
Stará Bělá
18.00 hod
Pouť ke sv. Janu a Pavlovi v Krmelíně 29. 6. 2014
Slavnostní mše svatá
08.45 hod
Svatodušní smažení vaječiny
Zveme farníky na tradiční smažení vaječiny, které se koná 8. června na
Boží hod svatodušní, na zahradě Katolického lidového domu. Začátek

v 15.00 hod. K poslechu hraje dechová hudba, k občerstvení domácí
zákusky a koláče. Pro děti budou připraveny hry.
Zve KDU-ČSL
9. Putovní novéna k sv. Antonínovi 4.-12.6.2014
Svatý Antonín Paduánský (*1195 +1231) byl
strhujícím
kazatelem,
vzdělancem
a
zakladatelem
teologických
studií
ve
františkánském řádu. Jeho ctitelé jej znají jako
divotvůrce a pomocníka v různých životních
problémech…
Je nazýván pomocníkem
v každé nouzi.
Vždy devět dní před jeho svátkem se scházíme
u kapliček, křížů a soch roztroušených po Staré
Bělé a prosíme sv. Antonína o milosti, které
potřebujeme.
St 4.6. – kaple v Bělském lese, Čt 5.6. - socha
sv. Antonína v kostele, Pá 6.6. – kaple pod
hřbitovem, So 7.6. – socha u kostela, Ne 8.6. –
kříž v poli u Proskovic, Po 9.6. – kříž ul.
Klečkova, Út 10.6. - kříž na hřbitově, St 11.6. - kříž ul. Povětronní,
Čt 12.6. – kříž ul. Na Popí nad zahrádkami, Pá 13.6. - Poutní mše svatá
v Ostravě-Kunčičkách
Začátek vždy v 19 hod.
Kontakt: Pavla Lejsková tel. 736 180 595

Setkání dětí na Prašivé s o. biskupem Františkem Lobkowiczem
Dne 1. 7. 2014 se koná tradiční setkání dětí s o. biskupem na hoře
Prašivá. Z naší farnosti bude vypraven autobus pro dětí a rodiny z farnosti.
Odjezd autobusu v 9. hod. od kostela ve Staré Bělé. Prosím zájemce
zapsat se na seznam v sakristii starobělského kostela. Bližší informace u
Markéty Nováčkové tel. 604278995.
Držitelka Anděla na Noci lilie a otec Vojtěch Kodet na Dni andělů

Na dvoudenním festivalu Slezská lilie v Ostravě – Kunčičkách se
představí téměř dvacítka interpretů nejrůznějších žánrů ze čtyř zemí.
V roce 2014 se festival uskuteční na dvou venkovních scénách, stejně
jako v přilehlém kostele ve dnech 14. a 15. června. V letošním roce je
festival propojen s oslavou 20. výročí studia Telepace v České republice.
Studio Telepace zajišťuje vysílání televize Noe.
Do pestrého sobotního programu přibyla další dvě zajímavá jména ze
Slovenska, rocková kapela The Elements a skupina Silo a lampa svieť,
která se zformovala okolo písničkáře, kytaristy a autora Miroslava
„Silo“ Kána. Dalším zajímavým interpretem letošního ročníku Slezské
lilie je vedle gospelových souborů Fusion či AM Gospel skupina
EzyWay v čele s charismatickým zpěvákem Ezymem. Se svým sólovým
recitálem vystoupí na festivalu Slezská lilie čerstvá držitelka Anděla
Lenka Dusilová, stejně jako Slávek Klecandr.
Osobitý písničkář Pavel Helan k nám zavítá v rámci své „Ajfon tour“ a
zahraje také oblíbená skupina Oboroh, Sobotní večer pak zcela jistě
rozproudí zpěvák legendární americké rockové skupiny Petra – John
Schlitt.
Zahraniční hosty z Polska reprezentuje vedle skupin Ampli Fire a Heled,
kterou tvoří řádové sestry, populární kapela Arka Noego která zahraje
v neděli. Nedělí nás provede – stejně jako v loňském roce –
karmelitánský kněz otec Vojtěch Kodet.
V neděli bude v areálu festivalu po úvodním vystoupení skupiny
Chapela probíhat bohoslužba právě s otcem Kodetem, který také festival
zakončí odpolední přednáškou. V průběhu nedělního odpoledne ještě
budou mít návštěvníci festivalu možnost spatřit v akci Family Gospel
Ostrava.
Slezská lilie je festivalem naší diecéze a záleží na nás, zdali společně
vytvoříme pěkný křesťanský festival, tedy místo, kde můžeme pozvat své
hledající kamarády a nabídnout jim na pozadí kvalitní křesťanské hudby
setkání s našim Pánem nebo ne. Slezská lilie totiž rozkvétá vaší
přítomností!
Děkujeme za ni.
M.M.

FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
Jaké jsou v naší farnosti rady? Kdo je zřizuje či volí a jaký mají úkol a
kým jsou tvořeny? Kde se o nich dočteme, co projednávají?
Smysl, způsob ustanovení a činnost rad ve farnosti vychází z Kodexu
kanonického práva (zkráceně CIC, zjednodušeně: církevní zákoník),
konkrétně v kánonech 536 a 517. Rady zde dělí na:
- pastorační radu farnosti
- ekonomickou radu farnosti
Hlavním úkolem pastorační rady farnosti je být oporou duchovnímu
správci farnosti, povzbuzovat k dobrým aktivitám, informovat,
koordinovat, být příkladem obětavosti, být v kontaktu se správou obce a
společenskými organizacemi. Složení pastorační rady je ze zástupců
skupinek a společenství věřících, působících ve farnosti (schóly,
maminky, modlitební společenství, zástupci skautů, Orlů apod.).
Předsedou rady je farář, členové jsou „poradci“ v tom smyslu, že rozšiřují
obzor faráře a směrují život farnosti podle potřeb jejich členů. Rada se
schází několikrát do roka, plánuje program akcí do budoucna a také jejich
přípravu. Pastorační rada naší farnosti se schází v tomto složení:
Manželé Paličkovi a Stoszkovi (Krmelín), Martin Menšík (Proskovice),
Marek Forgač, Pavel Stuchlý, Jaroslav Bajorek, Veronika Hořínková,
Markéta Jurišicová, Marta Olšovská, Marie Zdráhalová aj. Zkratka aj.
znamená, že rada je otevřena pro všechny, kteří mají jakékoli podněty
týkající se pastoračního „fungování“ farnosti. Klidně se můžete přidat.
Varování: nejedná se o žádné čestné členství, je s tím spojena
zodpovědnost a úkol:-)
Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který mu
pomáhá ve správě majetku farnosti s péčí řádného hospodáře. Stará se o
zajištění hmotných potřeb farnosti a správným užíváním majetku zajištění chodu farnosti, údržba, opravy apod. Rada kontroluje roční
rozpočet a rozhoduje o výdajích do budoucna. Do ekonomické rady
farnosti patří: Miroslav Vašíček, Martin Menšík, Tomáš Stoszek, Jaroslav
Bajorek, Vladimír Gelnar, Pavel Menšík.
Z každé rady (pastorační i ekonomické) je pořízen záznam a výsledky, ke
kterým rada dospěla. Jejich projevem je každodenní život farnosti,
zveřejňovaný v Listech Nepomuckých (akce, rozpočet na začátku roku).
o. Jan

1.6
Ne
2.
3.
4.
5.

07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55

Za farníky.
Za živou a zemřelou rodinu Foltovou.
Za rodinu Tempírovou
Za + Oldřicha Paličku, manželku a živou rodinu.
Za + Štěpánku Sýkorovou, za živou a zemřelou rodinu

6.
7.

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

Za rodinu Pasekovou.
Za + rodiče z obou stran, 3 sestry, 2 švagry a živou rodinu.
Za Heřmana Petrovského, dvě manželky a zetě.
Za + Jiřího Stuchlého, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za farníky.
Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
Za + Arnošta Adámka a sourozence.
Za 60 let života a Boží ochranu pro celou rodinu.
Za Aloisii Chamrádovou, manžela a děti.
Za + Karlu Vašíčkovou, manžela, dceru, 2 zetě a vnuka.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Antonii a Ferdinanda Jurišicovy a vnuka Romana.
Na poděkování za 55 let života a Boží ochranu pro celou rodinu.
Za farníky.
Za rodiče Jaroslava a Annu Kokešovy, zemřelého syna a živou rodinu.

8.
Ne
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ne
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Ne
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Ne
30.

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

Za + Ing. Václava Rozehnala, + tchána Karla Lyčku a Jaroslava, živou a
zemřelou rodinu a duše v očistci.

Za+Marii Hradilovou. Danuši Pavlovovou, Josefa Ryměce a sourozence
Skybovy.
Za + Rudolfa Šugara manželku, rodiče a sourozence z obou stran.
Za Oldřicha Adamuse, manželku a sestry.

Za + rodiče z obou stran, bratra, rodinu a duše v očistci.
Za + Antona Ritzingera a živou rodinu.

Boží Tělo

Za + rodiče Marii a Michala Zemanovy z Nové Bělé a za duše v očistci.
Za Marii Foltovou, manžela, jejich rodiče a za živou a zemřelou rodinu.

Za + P. Jaroslava Karhana.
Za farníky.
Poděkování za 60 let života.
Za + Františku Březinovou, Františka Březinu a za zemřelou a živou rodinu.

Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za Ladislava Nováčka, manželku, 3 vnuky a duše v očistci.
Za Ladislava Kaděru, dvě manželky, zetě, vnuka a živou rodinu.

Na poděkování za přijatá dobrodiní a živou rodinu.
Za Annu Urbanovou, manžela Čeňka Urbana a vnuka Radima.
Za farníky.
Na jistý úmysl.
Sbírka na opravu kostela
Za Metoděje Kokeše, manželku Annu a rodiny z obou stran.

Milosrdenství je prvním projevem nezištné lásky, která na sebe bere úděl člověka a
hříšnika.
Br. Geoffroy-Marie, Žít v Boží přítomnosti

