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BŘEZEN 2015

Není setkání jako setkání
(setkání na Křížové cestě)
Stojí proti sobě, setkávají se.
Pilát - „Moc“ bezmocná – má strach z lidu
Ježíš -„bezmocná „ Moc – nese všechny hříchy a strachy světa
Maria - mlčící – pevná skála ANO Bohu
Ježíš - mlčící – srdce tlukoucí ANO pro člověka
Šimon - neochotný ochotou odměněn
Ježíš - ztrýzněn - trýzně zbavuje
Veronika - toužící - úmysl mnohem větší než nabídnutá rouška
Ježíš - obdarující - daruje mnohem víc, než otisk tváře na
roušce
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Plačící ženy - tázající se: Proč?
Ježíš trpící – odpovídající: Proto, že………….!
Je dobré a vhodné setkávat se a nejen v postní dny a při pobožnosti
Křížové cesty s Kristem.
I nás má setkání usvědčit a obohatit.
Otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
05. 03. 2015
10.00 hod.
19. 03. 2015
10.00 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
09. 03. 2015
20.00 hod
23. 03. 2015
20.00 hod
Čtení Bible
Pondělí
02. 03. 2015
19.00 hod
16. 03. 2015
19.00 hod
30. 03. 2015
19.00 hod
Dětská schola
Každý pátek od 16.30 hod
Velká schola
Každý čtvrtek
od 19.00 hod
Modlitba matek
Každou sobotu po ranní mši svaté
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý od 16.15 hod přede mší sv.
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek 17.00 – 19.00 hod
Modlitba breviáře
Každé pondělí
od 06.00 hod
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Modlitby Hnutí pro život každý 2. čtvrtek v měsíci
17.00 – 18.00 tichá adorace
18.00 – 18.45 modlitby Hnutí pro život
18.45 – mše sv. za ochranu života

DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE!
Křížová cesta pro děti a mládež v Proskovicích
Milé farnice a farníci,
zveme Vás na křížovou cestu Proskovicemi pro děti a mládež. Cesta se
uskuteční v neděli 8. března. Sejdeme se v 15.00 u kostela sv. Floriána v
Proskovicích, a následně půjdeme lesní cestou na hřbitov. Těšíme se na
Vaši účast.
Proskovické scholčo a ministranti
Adorace za úctu k počatému životu
Ve středu 25. března, na Slavnost Zvěstování Páně, bude v Krmelíně
sloužena v 18 hodin mše svatá za úctu k počatému životu a po ní bude
následovat adorace s modlitbami a rozjímáním do 23 hodin.
Poděkování
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili VI. Vánočního benefičního koncertu
v krmelínském kostele – divákům, vystupujícím i organizátorům.
Vybralo se 44 300 Kč, které bychom chtěli použít na sociální zázemí
kostela. Všem dárcům velké díky!
Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.15 hod do
tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé.
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Křížová cesta v přírodě
V neděli 22. března 2015 v 15 hod. se uskuteční již pátá křížová cesta
Starobělské farnosti v přírodě. Tentokrát se budeme modlit křížovou
cestu u poutního chrámu P. Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova.
Po této pobožnosti bude pro nás otevřena místní svatyně. Individuálně
bude možné navštívit nedalekou rozhlednu nebo zříceninu hradu
Šelenburk.
Doprava vlastními auty, vzdálenost 60km, cca 1:20hod., GPS: 50 079
6867N, 17 7211608E. Nabídněte volné místo v autě těm, kteří by se na
společnou křížovou cestu na Cvilín nedostali. Kancionály s sebou.

Poutní chrám P. Marie Sedmibolestné na Cvilíně s venkovní křížovou
cestou.
Využijme v této postní době možnost rozjímat křížovou cestu v krásném
barokním prostředí, které je po staletí vyhledávané mnoha poutníky.
otec Bohuslav
Na stránkách farnosti ve fotogalerii je možno se podívat na snímky z
křížové cesty v Píšti (rok 2011), z Kalvárie u Hradce n. M. (2012), z
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Horní Lomné (2013) a z Uhlířskéhu Vrchu u Bruntálu (2014).
Poznávací návštěva aneb jak se balí misijní balíky
Srdečně zveme děti i dospělé na pondělní odpoledne, 9. března
2015, k povídání a účasti na balení balíků odesílaných 3x ročně
z misijního střediska v Novém Jičíně do Indie a Etiopie na adresy
Misionářek lásky. Poznat, že to není žádná maličkost zabalit takový
balík, aby vyhověl všem přísným předpisům a v pořádku se dostal až
k potřebným, nám umožní skauti z Nového Jičína, kteří nám každý rok
na misijní neděli hrají pohádku, a letos jste jim mnozí také přispěli na
tuto činnost. Protože jednou ze sester Matky Terezy je i rodná kamarádka
těchto skautů, která byla poslána na tyto misie, je výhodou, že balíky
odpovídají přímočaře jako konkrétní pomoc, která je dle odezvy z míst,
kde chybí ty nejzákladnější potřeby, vždy vítána.
Budeme rádi, když nás zkontaktují zájemci i děti tak od 7 let osobně,
domluvíme se na odvozu, časech apod. Předběžná doba výjezdu 14h. –
17h.
Petr a Marta Olšovští, 732 275 420
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Ohlédnutí za dětským maškarním plesem
8. února se v naší farnosti uskutečnil maškarní ples, který pro ty
nejmenší připravovaly maminky ze Skřítka Kvítka. Celé odpoledne se
neslo v pohádkovém duchu a všechny děti měly na sobě masky a
vklouzly do pohádky, kde mohly uloupit
Čarodějnici perníček
z chaloupky, zachránit Zlatovlásku a sestavit šňůru perel v podobě
rozsypaných kuliček v sále , přelézt složitě přes překážky a donést sůl
panu králi, přemoci draka na koni v pohádce o princi Bajajovi.
Odpolednem nás provázel lesní skřítek a zval děti na taneční parket.
Chtěli bychom poděkovat malým střítkům, což byly převlečené skautky a
světlušky, které pomohly s realizací úkolů. Velkou zábavou i pro rodiče
je vždy vyrobený dárek a letos to byl krásný papírový páv. Je potřeba
poděkovat manželům Bajorkovým, Janě Pasekové, Evě Stuchlé, Martě
Staňkové, Soně Kutačové, že připravili naším malým dětem krásné
odpoledne. Abychom na nikoho nezapoměly, tak poděkování patří také
těmto: co pekli dobroty, TV Noe za zapůjčení mikrofonu, o.Bohuslavovi,
6

že nám pomohl s úklidem, holkám Marušce, Pavle, Petře co měly na
starosti hudbu bez které by ples nemohl vůbec být.
Za Skřítek Kvítek Markéta Nováčková
PŘÍSPĚVEK

PŘÍSPĚVEK

PŘÍSPĚVEK

Zpovědnice
Milí farníci, po dvou písemných názorech o zpovědnici v našem
kostele a mnoha ústních, chci i já se vyjádřit k tomuto tématu.
To, že stávající zpovědnice je již za zenitem své funkčnosti, je celkem
jasné.
My lidé se snažíme stále něco vylepšovat na úrovni svého života. Jen
se podívejme, jak se změnily za několik desítek let naše domy, byty,
sociální zařízení, obchody, dopravní prostředky, atd.
Skříňová zpovědnice, malá, temná, kde se i špatně dýchá, zvláště
v létě, do které mají i starší lidé trochu problém vstoupit, jak jsem si
všiml, je v dnešní době stále více nahrazována zpovědnicemi
prostornějšími a vlídnějšími a stále více také přibývají zpovědní místnosti.
Zdá se, že nadešel čas, aby i v naší farnosti se tak stalo. Ty, kteří mají
obavu, že ubude soukromí, ubezpečuji, že v nové zpovědnici (zpovědní
místnosti) bude také mřížka, ale bude také možnost mluvit s knězem bez
mřížky.
Ty, kteří očekávají, že si u stolečku s knězem pěkně povykládají, chci
jen upozornit, že je rozdíl mezi duchovním pohovorem a svátosti smíření.
Obecně se dá říct, že svátost smíření je pořád ještě nedoceněný dar od
Pána Boha.
Ve svatém přijímání se se vznešeným a milujícím Bohem setkávám
jako člověk očištěný od hříchů. Ale ve svátosti smíření se setkávám já,
člověk hříšný, s tímto Bohem a ten mě ubezpečuje: „Vím, jaký jsi, a já tě
přesto mám rád, běžím ti jako otec z podobenství O marnotratném synu
naproti, objímám tě, odpouštím a dávám novou sílu ke změně života.“
Ať se takto jednou děje i v důstojném prostředí naší nové zpovědnice
(zpovědní místnosti)
otec Bohuslav
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Co s ní?
Jedná se o farní zahradu. Velká travnatá plocha 3-4 krát do roka
posečena. Po dvou týdnech po posečení se již po ni nedá moc chodit.
Tráva roste rychle.
Co s tím?
Předkládám vám milí farníci návrh na lepší využití farní zahrady po
celý rok.
Tři základní kruhy různě propojeny cestičkami z přírodního materiálu
(žádný asfalt ani zámková dlažba). V těchto kruzích nabídku zájmové
činnosti.
Kruh 04 = prostor pro matky s dětmi propojený se stávající pergolou.
(pískoviště, houpačky, prolézačky, atd ….)
Kruh 05 = meditativní místo (lavičky, terénní vlny, obrázky, sochy, atd..)
Kruh 06 = minigolf – 17 drah, uprostřed stolky a židle na posezení. Místa
označena S s číslem = stávající stromy.
Neoznačené jsou nové stromy
01 = zadní vchod do fary
02 = vstup na hřiště a ke skautské klubovně.
Toto je prvotní návrh, který byl předložen pastorační farní radě a z ní
vzešel návrh na rozšíření počtu hodnotících o ty, kteří mají na starost
různé aktivity ve farnosti.
Konečný návrh z této rozšířené skupiny je předložit tento návrh celé
farnosti ve farním zpravodaji. Přivítáme nejen vaše zhodnocení návrhu,
ale také nové návrhy na řešení lepšího využití farní zahrady.
Za vaše připomínky a návrhy již předem děkuji.
otec Bohuslav
PŘÍBĚHY A MYŠLENKY!

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY!

Dopis z lásky
Princezna dostala ke svým narozeninám od svého snoubence balíček. Byl velmi
těžký a měl neobvyklý tvar, tvar koule.
Princezna byla velmi zvědavá a netrpělivě balíček otevřela. Našla v něm ….
Dělovou kouli. Zklamalo ji to a rozzlobilo, a tak hodila tu černou bronzovou
věc na zem.
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Jenže pádem na zem se porušil vrchní obal a objevila se o něco menší koule,
celá stříbrná. Princezna ji rychle zvedla. Prohlížela si ji ze všech stran a lehce
tlačila na její povrch. Vrstva stříbra se najednou otevřela a objevilo se pouzdro
zlaté.
Teď už princezna otevřela pouzdro velmi lehce. Uvnitř zářil na jemném
černém aksamitu nádherný prsten vykládaný lesklými brilianty, které tvořily
korunu nad dvěma slovy: MILUJI TĚ.
Mnoho lidí si myslí, že je Písmo nepřitahuje. Podle nich obsahuje spoustu
stránek velmi přísných a nesrozumitelných. Ale kdo si dá tu námahu odstranit
první „obal“, pozorně a s modlitbou, pokaždé odhalí nové a překvapující krásy.
A především ho brzy přesvědčí jasné Boží poselství, které je tam uloženo:
BŮH TĚ MILUJE .
Dvě zrcadla
Jednou si satan vymyslel hru, aby se pobavil. Vytvořil ďábelské zrcadlo, které
mělo kouzelnou moc: Co bylo krásné a dobré, to se v něm zdálo ubohé a
k ničemu, zatímco to, co bylo zlé a špatné se zveličilo a ukázalo se do
nejmenších podrobností.
Satan se se svým strašným zrcadlem vydal na cestu do všech končin světa. A
všichni, kdo se do zrcadla podívali, zachvěli se. Každá věc se v něm jevila
znetvořená a všechno bylo ošklivé.
Zlomyslník se tím velmi bavil. Čím byly věci odpornější, tím víc se mu
líbily. Jednoho dne ho pohled do zrcadla tak uchvátil, že se začal nezřízeně
chechtat. Zrcadlo mu v tu chvíli vyklouzlo z rukou a roztříštilo se na miliony
kousků.
Mohutný vichr, který se rozpoutal, roznesl kousky zrcadla do celého světa.
Některé kousíčky byly menší než zrnka písku a spadly do očí mnoha lidem.
Tito lidé začali vidět všechno zkresleně – všímali si jen toho, co bylo špatné a
všude viděli jen zlo.
T dalších kousků byla vyrobena skla do brýlí. Lidé, kteří nosili takové brýle,
už neuměli rozeznat, co je správné, ani neměli schopnost spravedlivě soudit.
Nepotkali jste takové lidi?
Některé kousky zrcadla byly použity do okenních skel. Ti, kteří se dívali
okny s těmito skly, viděli jen nesympatické sousedy, kteří podle nich trávili čas
vymyšlením špatností.
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Když se Bůh dozvěděl, co se stalo, zesmutněl. Rozhodl se, že lidem pomůže.
Řekl: „Pošlu na svět svého syna. On je můj obraz, moje zrcadlo. Bude
ukazovat mou dobrotu, mou spravedlnost, mou lásku. Ukáže člověka takového,
jakého jsem chtěl a zamýšlel stvořit.“
Ježíš tedy přišel jako zrcadlo pro lidi. Kdo na něho pohlédl, spatřil dobrotu a
krásu, naučil se zbavovat se sobectví a lži, učil se žít spravedlivě a nikým
nepohrdat.
Nemocní nacházeli znovu odvahu k životu, zoufalí se posilovali novou
nadějí.
Ježíš těšil zarmoucené a pomáhal lidem přemoci strach ze smrti.
Mnoho lidí si zamilovalo Boží zrcadlo a následovalo Ježíše. Dokázal v nich
rozžehnout touhu po dobru.
Byli ale také jiní, které zlo přemohlo. Ti si přáli Boží zrcadlo rozbít. A tak
byl Ježíš zavražděn. Ale vzápětí se zvedla nová vichřice: Duch svatý. Zvedl
miliony kousků Božího zrcadla a rozvál je po celém světě.
Komu padl do oka malinký kousek tohoto zrcadla, začal vidět svět a lidi tak
jako Ježíš. V očích se mu ukazovaly především věci dobré a krásné,
spravedlnost a ušlechtilost, radost a naděje. A co bylo špatné a nespravedlivé, to
mu připadalo, že je možné změnit a upravit.
Z knihy Brunno Ferrero: Další příběhy pro potěchu duše
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka dubnového čísla je do 23. 3. 2015.
Vaše redakce
1.
Ne
2.
3.

07.30
10.00
06.55
18.00

Za + Marii Lindovskou a manžela.
Za farníky.
Za + ThDr. Josefa Nováčka a sestru Františku.
Za + paní Evu Doležílkovou a manžela Stanislava.

4.
5.
6.
7.

06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55

Za + Marii Šustákovou.
Na poděkování Bohu za dar života a další Boží ochranu.
Za živou i zemřelou rodinu Vlčkovu a Langnerovu.
Poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu a za živou rodinu.
Za + Vladimíra Kopku, 3 sestry a rodiče.
Za + Františka Havlinu a manželku, za syna Aloise, vnuky a vnučku.
Za farníky.
Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za živé a zemřelé spolužáky ročník 1940.
Za živou a zemřelou rodinu Foltovu, Kozubkovu a Čížovu.
Za Josefa Foltu, manželku Annu a živou rodinu.

8.
Ne
9.
10.
11.
12.
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13.
14.
15.
Ne
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Ne
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Ne
30.
31.

18.45
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
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
18.00
18.00

Mše svatá za ochranu života.
Za + Jiřinu Hermovou a manžela.
Poděkování za přijatá dobrodiní, za dar víry a Boží požehnání pro celou rodinu.
Za + rodinu Pchálkovu a Andrýskovu.
Za farníky.
Sbírka na TV NOE
Za + Jiřího Janušku, sestru a rodiče.
Poděkování za dar života s prosbou o další ochranu, dar víry, zdraví pro celou
živou rodinu i vnoučata.
Za manžela Roberta a Ludmilu Rohlíkovy.
Za Alžbětu Šeredovou, manžela, zemřelé děti a živou rodinu.
Poděkování za 65 let života a další Boží ochranu.
Sl. Sv. Josefa
Za zdárné ukončení školy a Boží pomoc u maturity.
Za + Václava Kaloče, manželku a za živou i zemřelou rodinu.
Za živou rodinu.
Za + Marii a Josefa Procházkovy, živou rodinu a duše v očistci.
Za ochranu života od početí do přirozené smrti, rodiny a vnuky v požehnaném stavu.

Za farníky.
Za Josefa Chamráda, manželku a děti.
Za + Martina Matěje, prarodiče a živou rodinu.
Za + Josefa Urbánka, rodiče, bratra a živou rodinu.
Za živou a zemřelou rodinu Havlinovu.
Slavnost Zvěstování Páně
Za živou a + rodinu Dlouhu a Kudělkovu.
Za zemřelou Milušku Davidovou a celou zemřelou rodinu Petrovskou.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovu.
Za Isidora a Boženu Jankovy, bratra a rodiče z obou stran.
Za 5 let společného života s prosbou o požehnání do dalších let. Květná neděle
Za farníky.
Sbírka na kostel
Za Marii Adamusovou, manžela a vnuka.
Za Antonína Návrata a manželku.
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