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Oči vidí – srdce jásá!!!!!
Bohatá na viditelné symboly je naše víra.
Nejinak je tomu i o velikonocích.
Symboly připomínají proč je slavná tato VELKÁ NOC.
Prázdný hrob – symbol pošetilosti člověka bojujícího proti pravdě,
spravedlnosti, lásce, proti Bohu.
Oheň vykřesán z kamene – život někdy až příliš smutný,
beznadějný, studený jako kámen se v jediném okamžiku proměňuje
v plamen živé víry, naděje a lásky.
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Velikonoční svíce – paškál – symbol Krista zmrtvýchvstalého,
promlouvá utěšujícím slovem: svěřili jsme svůj život do rukou toho,
který je alfou i omegou, počátek i konec, Pán dějin, dárce Světla
věčného, svíticího těm, kdo mu zůstali věrní.
Křestní voda – symbol očišťování a života, pokropení touto vodou
nám připomíná, že křtem jsme se stali dětmi Božími a náš nebeský Otec
nás jako děti, někdy i zlobivé děti stále s láskou přijímá a o nás pečuje.
To vše je zabaleno jemným, vonným dýmem kadidla, symbolem
naší touhy, aby naše setkávání s Bohem, naše modlitby vystupovaly
k Bohu a Bohem byly slyšeny a vyslyšeny.
Bohatá je VELKÁ NOC na viditelné symboly, ale ještě mnohem
více je bohatá na neviditelnou milost Boží, kterou můžeme každý z nás
přijímat z nevyčerpatelného zdroje Ježíše Krista Zmrtvýchvstalého.
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
02.04. 2015
9.30 hod.
16.04. 2015
9.30 hod
30.04.2015
9.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
13.04. 2015
20.00 hod
27.04. 2015
20.00 hod
Čtení Bible
Pondělí
20.04. 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
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Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po večerní mši svaté
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek 17.00 – 19.00 hod
Modlitba breviáře
Každé pondělí
od 06.00 hod
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

Pořad bohoslužeb o Velikonocích v naší farnosti

Zelený čtvrtek 2.4.2015
16.45
Mše svatá
Krmelín
18.00- 21.00
Bdění v Getsemanech
Krmelín
18.00
Mše svatá
Stará Bělá
19.00 - 24.00
Bdění v Getsemanech
Stará Bělá
22.00 – 23.00
Společná adorace s otcem Bohuslavem
Velký pátek 3.4.2015
Stará Bělá
00.00 – 24.00
07.30
15.00
18.00
Krmelín
09.00 – 16.00
15.00
16.45

Nepřetržitá adorace
Modlitba Ranní chvály
Křížová cesta
Obřady Velkého pátku
Adorace
Novéna k Božímu milosrdenství
Křížová cesta a obřady Velkého pátku
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Bílá sobota 4.4.2015
Stará Bělá
00.00 – 21.00
Nepřetržitá adorace u Božího hrobu
07.30
Modlitba Ranní chvály
21.00
Obřady Velké noci
Krmelín
08.00
08.00 – 10.00
20.00

Modlitba Ranní chvály
Bdění u Božího hrobu
Obřady Velké noci

Neděle Hod Boží velikonoční 5.4.2015
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
Velikonoční pondělí 6.4.2015
07.30
Mše svatá
08.45
Mše svatá
10.00
Mše svatá

Stará Bělá
Krmelín
Proskovice
Stará Bělá
Krmelín
Proskovice

POZVÁNKA! POZVÁNKA! POZVÁNKA! POZVÁNKA!
Uzdravení skrze Eucharistii – kde Bůh je jedinou nadějí
V sobotu 18. dubna přijede do naší farnosti
P. George Biju VC, indický misionář
z Kongregace vincentinů, který působí od
roku 2002 ve východní Africe, aby s námi
slavil mši svatou a pomodlil se za naše
uzdravení. P. George je pokračovatelem
v díle celosvětové evangelizace, jež založil
P. Bill a dále vykonával P. Anthony Saji
VC, s nímž jsme se u nás setkali před
čtyřmi lety.
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P. George Biju působil dlouhá léta na západě Tanzánie, v zapadlé
vesničce Uvinza. Od roku 2012 do roku 2014 studoval v Římě na
Academii Alfonsiana morální teologii a loni zde získal licenciát. Nyní
působí v Nairobi v Keni.
Charismatem vincentinů je hlásání evangelia a vřelý vztah k chudým.
Zejména misionáři v Africe mají k lidem – zvlášť k těm nejubožejším –
velmi blízko. Pomáhají jim po všech stránkách a jsou jim k dispozici
radou a pomocí v záležitostech těla i duše. Učí je obdělávat jejich
políčka a žít zodpovědně, pomáhají řešit
jejich rodinné problémy a hlavně jim
předávají víru. Ta je v nuzných afrických
poměrech většinou jedinou nadějí místních
obyvatel.
„Ve městě Kigoma mě čekal ohromný
zážitek - tisíc lidí společně chválilo a
vzývalo Pána – celou svou bytostí a tak
vroucně a naléhavě, až mi z toho
naskakovala husí kůže. Nikdy nezapomenu
ani na zážitek z Keni, kdy kněz procházel
mezi lidmi s Pánem Ježíšem ve veliké
monstranci a žehnal lidem“ říká návštěvnice
vincentinské misie v Africe. "Lidé prostírali
své pláště a přikrývky na zem, aby na nich
spočinula noha kněze, který nese Eucharistii. Pláště si pak nesli domů
jako velikou vzácnost a pokládali je na své nemocné blízké – a ti se
uzdravili!“ Víra prostých Keňanů je veliká. Je to víra lidí, kteří nemají
jinou možnost, kam se obrátit o pomoc. Nemohou se dopravit k lékaři,
nemají peníze na ošetření. Mají POUZE Pána Boha. A pevně se k němu
přimknou. Věří mu – a jejich víra je odměněna. Kéž bychom si z nich
vzali příklad!
U nás je to však většinou tak, jak říkal otec Anthony: Pán Bůh je na
posledním místě. Nejprve zkoušíme všechny možné léky a lékaře, a až
když nic nepomáhá, jdeme za Pánem Bohem. Přitom bychom měli jednat
obráceně: nejprve jít za Ježíšem, svou nouzi Mu odevzdat a poprosit o
pomoc. A teprve s Jeho požehnáním navštívit lékaře a podrobit se léčení.
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P. George bude koncelebrovat při mši svaté v kostele sv. Jana
Nepomuckého v Ostravě Staré Bělé v sobotu 18. dubna od 17 hodin..
Všichni jsou srdečně zváni!
O misijním a evangelizačním díle otců vincentinů působících ve
východní Africe se dočtete na www.cz.frbill.net.
M. a J. Skácelovi
Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.15 hod do
tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé.
Jarmark – šicí dílny
Charitní středisko sv. Lucie pořádá v neděli 19.4.2015 prodejní jarmark u
kostela sv. Jana Nepomuckého, kdy budou prodávat výrobky uživatelek
tohoto charitního zařízení. Prodej se uskuteční před a po mši svaté v 7.30
a v 10.00 hod.
Petra Hořínková
Slezská lilie 2015
Pátý ročník mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie letos
proběhne 13. – 14. června na obvyklém místě, tedy u kostela sv.
Antonína v Ostravě Kunčičkách. V sobotním programu vedle řady
českých interpretů vystoupí skupiny z USA, Německa, Polska a
Slovenska. Nedělí nás provede otec Kufa. Více informací naleznete
v příštím vydání farních listů a na stránkách festivalu:
www.slezskalilie.cz
Martin Menšík
OHLÉDNUTÍ

OHLÉDNUTÍ

OHLÉDNUTÍ

OHLÉDNUTÍ

Ve dnech 13-15. 3. proběhla duchovní obnova pro mládež z naší
farnosti v Zátoře. Zúčastnilo se asi 18 mladých, a o duchovní program se
staral otec Radim Zielonka ze Zátora.
Program začal ještě večer po příjezdu slavením mše svaté. Během
noci z pátku na sobotu probíhala akce „24 hodin pro Pána“. V kapli
byla po dobu 24 hodin vystavena Nejsvětější svátost a během této
doby bylo možno kdykoli jít se pomodlit, adorovat. Pro účastníky
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obnovy byl vytvořen rozpis na celou noc, kde jsme se mohli zapsat, že
zde strávíme půlhodinu. Já osobně jsem byl mezi druhou až půl třetí
ráno, a bylo to velmi povznášející.
Během soboty bylo několik zajímavých přednášek, her a šli jsme
speciální křížovou cestu, kdy si měl každý připravit jedno zastavení.
Tudíž se mohlo stát, že některé zastavení se mohlo opakovat, a
některé nemuselo být třeba vůbec. K večeru jsme měli opět, tentokrát
komorní, mši svatou, během ní jsem cítil neuvěřitelnou energii
modlitby všech přítomných. Před spaním jsme si pustili francouzskou
komedii na téma snášenlivost „co jsme komu udělali“.
V neděli už jen úklid fary, nedění mše, oběd a vlakem v půl druhé
jsme odjeli do Ostravy.
Byl jsem nadšený, duchovně posílený, a odhodlaný do dalších dní být
lepším člověkem. Chtěl bych poděkovat celému organizačnímu týmu,
jmenovitě Marii Zdrahalové, Miroslavu Vavrečkovi a otci Radimovi
Zielonkovi.
Adam Kratoš
PŘÍSPĚVEK

PŘÍSPĚVEK

PŘÍSPĚVEK

PŘÍSPĚVEK

Bariéry při vstupu do kostela?
Vážení přátelé,
v posledních několika vydáních farního časopisu Listy Nepomucké
(„Nepomucáčku“) se objevila řada návrhů na zlepšení, která by nás
měla v naší farnosti v blízké době potkat.
Mohli jsme všichni číst o záměru vybudovat novou otevřenou
zpovědnici, o možných úskalích takového projektu, a naposled také
shlédnout návrh na úpravu farské zahrady.
Jako křesťana i místního lékaře mne mrzí, že ačkoliv se zřejmě
naleznou finanční prostředky a vůle realizovat mnohé změny, které
„nehoří“, tak se stále příliš nedostává na splnění staršího předsevzetí,
které naše farní společenství přijalo již dříve. Mám na mysli plán na
vybudování bezbariérového přístupu do kostela.
Není to tak dávno, co jsem byl svědkem marné snahy jednoho člověka
na elektrickém motorovém vozítku účastnit se mše. Byl to člověk, který
se neudrží na nohou, a jeho čtyři kolečka jsou pro něj nepostradatelným
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pomocníkem, který mu pomáhá žít mezi lidmi mimo zdi domu. Celá
jeho nelehká snaha (kdo je hůře pohyblivý, jistě ví, o čem mluvím)
skončila u schodů našeho kostela. Ani nabídnutá pomoc dalších
příchozích mu k ničemu nebyla, protože se nebyl schopen bez jejich
trvalé podpory účastnit bohoslužby. Vím, že tento člověk není jediný,
kdo se musí vzdát slavení večeře Páně spolu s námi, a nezbývá mu, než
prosit kněze, aby přišel za ním. Jistě takových lidí není mezi námi
mnoho, ale přesto vnímám jako skutečný morální dluh, že naše farnost
doposud nebyla schopna zrealizovat takový bezbariérový přístup, který
by svým provedením a umístěním vhodně padl k našemu krásnému
kostelu a zároveň byl skutečně při každé bohoslužbě otevřen a
připraven k použití………..
Moc se přimlouvám za uskutečnění této potřebné věci.
(Redakčně kráceno)
MUDr. Jiří Folta
PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

Požehnání
Slavný otec Henri Nouwen se po životě stráveném v universitním prostředí
rozhodl, že bude žít v komunitě Archa. Jednou za ním přišla postižená členka
komunity a požádala ho: „Henri,můžeš mi dát požehnání?“
Otec Nouwen přikývl a automaticky jí palcem na čele udělal křížek.
Místo, aby byla spokojená, bouřlivě zaprotestovala: „Ne, tak to neplatí. Já
chci opravdové požehnání!“
Otec Nouwen si uvědomil, že její prosbu splnil sice obvyklým způsobem,
ale jen zběžně, a řekl: Promiň……udělím ti opravdové požehnání, až se
všichni sejdeme na bohoslužbě.“
Po bohoslužbě, když na podlaze sedělo kolem dokola asi třicet lidí, otec
Nouwen řekl: „Janet mě požádala, abych jí udělil zvláštní požehnání. Cítí, že
ho teď potřebuje.“
Dívka vstala a zamířila ke knězi, kterému dlouhý bílý oděv s širokými
rukávy zakrýval nejen paže, ale i ruce. Janet ho spontánně objala a položila
mu hlavu na prsa. Aniž nad tím otec Nouwen nějak přemýšlel, objal ji také,
takže téměř zmizela v záhybech jeho hábitu.
V tomto objetí jí otec Nouwen řekl: „Janet, chci, abys věděla, že jsi
milovaná Boží dcera. V Božích očích máš nesmírnou dceru. Tvůj krásný
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úsměv, tvá laskavost k ostatním členům komunity a všechny tvé dobré skutky
nám ukazují, jak krásné stvoření jsi. Vím, že se v těchto dnech necítíš nejlíp a
že máš v srdci smutek, ale chci ti připomenout, kdo jsi. Jsi mimořádná žena,
Bůh tě hluboce miluje a stejně tak tě milují všichni, kteří jsou tu s tebou.“
Janet zvedla hlavu, její široký úsměv prozrazoval, že toto požehnání
skutečně slyšela a přijala.
Když se vrátila na své místo, chtěli dostat požehnání i všichni ostatní
postižení. I jeden z asistentů, čtyřiadvacetiletý mladík, zvedl ruku a zeptal se?
„A já bych taky mohl?“
„Jistě,“ odpověděl otec Nouwen. „Pojď sem.“
Objal ho a řekl: „Johne, je tak krásné, že tady jsi. Ty jsi milovaný Boží syn.
Tvoje přítomnost nám všem přináší radost. Když věci nepůjdou tak lehce, jak
by sis přál, a život tě bude tížit, vzpomeň si pokaždé,že jsi milován
nekonečnou láskou.
Mladík na něj pohlédl se slzami v očích a řekl: „Děkuji, moc to děkuji.“
Pocit prokletí má člověk mnohem častěji než pocit, že je požehnaný. Musíme
znovu objevit smysl a krásu požehnání.
A když přijdou potíže a život se stane břemenem, vzpomeň si, kdo jsi. Jsi
mimořádný člověk, Bůh tě hluboce miluje a stejně tak i všichni, kteří jsou
s tebou.
Z knihy Bruno Ferrero: Další příběhy pro potěchu duše.
NOVINKA WEBU FARNOSTI
Od víkendu 21-22.3. si na stránkách farnosti můžete zobrazit pravidelné nedělní
ohlášky pořadu bohoslužeb, akcí a událostí farnosti, aktualizované jednou
týdně. Ohlášky ve formátu .doc (Microsoft Word) naleznete po rozkliknutí
odkazu na stránce Aktualit nad ostatními informacemi. V případě případné
neaktuálnosti prosíme o shovívavost.
Doufáme, že tato novinka přispěje k lepší informovanosti vás farníků i
návštěvníků odjinud.
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka dubnového čísla je do 20.4 2015.
Vaše redakce
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1.
2.
3.

18.00
18.00
18.00

Za + Jiřího Madara, Jiřího Bureše, a za živé a + rodiny z obou stran.
Za farníky.
Zelený čtvrtek
Obřady Velkého pátku.
Den přísného postu

4.
5.
Ne
6.
7.
8.
9.

21.00
07.30
10.00
07.30
18.00
06.55
06.55
18.45
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00

Obřady Bílé soboty – za farníky
Bílá sobota
Za farníky.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Za pana Jana a paní Marii Doležílkovy.
Sbírka na kněžský seminář
Za Otýlii Pirklovou, sourozence a duše v očistci. Velikonoční pondělí
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za Vojtěcha Myšku, manželku, syna Václava, bratra P. Jana.
Za Jana Sýkoru, manželku a dva syny.
Mše svatá za ochranu života.
Za Viléma a Marii Vondruškovy.
Za + Rostislava Holaina, manželku a živou i zemřelou rodinu.
Za + Ludmilu Valovou, snachu Marii a živou rodinu.
Za Emilii Mandrlovou a manžela.
Za farníky.
Za Jaromíra Šindla a duše v očistci.
Za Marii Adámkovou, manžela a celou rodinu.
Za Jaroslava Hořínka, dvoje rodiče, bratra a švagra.
Za + Marii Jarolímovou, manžela, syna a duše v očistci.
Za + Ludmilu Adámkovou a sourozence.

10.
11.
12.
Ne
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ne

20.
21.
22
23.
24.
25.
26.
Ne
27.
28.
29.
30.

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
18.00
06.55
06.55

Za rodinu Hořínkovu a Svěchovu.
Za 5 let od úmrtí Stanislava Hodury, rodiče z obou stran a živou i + rodinu.
Za + Ing. Vladimíra Lapčíka, jeho rodiče Františku a Cyrila a za živou rodinu.
Za farníky.
Za + Františku Matějovou, manžela, rodiče z obou stran a za duše v očistci.

Za Boží požehnání pro celou rodinu.
Za + Miladu Pardýlovou, sestru, rodiče a živou rodinu.
Za Václava Dedka, rodiče a duše v očistci.
Za Jiřího Adámka, rodiče z obou stran, bratra, sestru a živou rodinu.

Za + Marii Adámkovou, manžela, dceru, syna, sestry, bratry a jejich rodiče.
Za + Františka Březinu, rodiče, sourozence Toníka a Aničku a duše v očistci.

Za farníky.

Sbírka na kostel

Na poděkování za 40 let manželství a další Boží ochranu pro celou rodinu.

Za zemřelé rodiče, bratra a duše v očistci.
Za Miladu a Josefa Nováčkovy, rodiče a sourozence.
Za Šarlotu Indrovou, manžela a sourozence.
Za Karla Matěje, manželku, syna a zemřelé příbuzné.
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