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KVĚTEN 2015

Mária Nanebevzatá, na nebi korunovaná
Je to pravda, je to i učení církve.
Ježíš vzal svou matku do nebe s tělem i duší.
Ve Zjevení sv. Jana je vykreslená žena
s měsícem pod nohama a s dvanácti
hvězdami kolem hlavy. Maria. Je to pravda
a je to i mínění církve.
Křesťané – katolíci mají ve velké úctě tu,
která přijala Boží vůli – stát se matkou
Vykupitele, tu, která stála pod křížem svého
syna, tu, která s apoštoly setrvávala na
modlitbách před příchodem Ducha Svatého,
tu, která se za nás u Boha přimlouvá.
Je to pravda. Je to i v našem zájmu takto
Marii ctít.
Při tom všem ale nezapomeňme,
na chudou a prostou dívku, na snoubenku držící se Božích přikázání, na
mladou ženu, spěchající pomáhat příbuzné, na ženu v požehnaném stavu
a přesto putující do Betléma, na chvějící se matku o své dítě, když mu
bylo 12 let, na uplakanou matku držící mrtvé tělo svého syna, na tu, která
často nechápala a nerozuměla, ale uchovávala vše ve svém srdci a
rozjímala o tom.
Maria veliká je tím, že řekla Bohu, celým svým životem ANO. Takto se
na ni dívejme a tomu se od ní učme.
otec Bohuslav
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ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
14.05 2015
9.30 hod.
28.05 2015
9.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
11.05 2015
20.00 hod
25.05 2015
20.00 hod
Čtení Bible
Pondělí
04.05 2015
19.00 hod
18. 05. 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
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
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Pouť v Proskovicích
V neděli 3. května je v Proskovicích pouť ke sv. Floriánovi. Slavnostní
mše svatá bude v 10.00 hod.
Žehnání kříže v Proskovicích
V pondělí 4. května proběhne v Proskovicích v 17 hod žehnání kříže
spojené s májovou pobožností.
Pouť ve Staré Bělé
V neděli 17. května je ve Staré Bělé pouť ke sv. Janu Nepomuckému.
Slavnostní mše svatá bude v 07.30 a v 10.00 hod.
Májové pobožnosti
V měsíci květnu budou během týdne všechny mše svaté pouze večer
v 18.00 hod a budou spojeny s májovou pobožností. V neděli bude
májová pobožnost v 18.00 hod (kromě 10.5 a 24.5.).
Májová pobožnost k Panně Marii Lurdské v Bělském lese
V neděli 10. května odpoledne v 15.00 hod se bude konat Májová
pobožnost v Bělském lese. Všichni jsou srdečně zváni.
Otec Bohuslav
Májová pobožnost na Nové Bělé
V neděli 24. května se bude konat májová pobožnost v kapli na Nové
Bělé.
Začátek bude v 18.00 hodin.
Mše svaté 1. a 8. května
Stará Bělá
Krmelín

18.00 hod
08.45 hod

Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.15 hod do
tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé.

3

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

Pozvání
Zveme vás všechny dne 8. 5. 2015 v 8,45 hod. do krmelínského kostela
na mši svatou, která bude sloužena na poděkování Pánu Bohu za 70 let
života v míru v naší zemi a s prosbou za mír na celém světě. Po mši svaté
pak společně vyjdeme ke Kříži na Krmelínský kopec, kde se za mír
budeme dále modlit.
Farní pěší pouť do Frýdku
Na poutích se mi líbí, kudy vedou a kam vedou. Pouť totiž musí být
putováním přírodou a musí končit v kostele. Při pouti sama příroda dává
impulsy k úvahám, neboť nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou
zvěstuje obloha. Krom putování přírodou má pouť ještě jednu důležitou
vlastnost, totiž že má cíl. Hřích je minutí se cíle, hřích je jakákoli cesta,
která nekončí v Bohu. A z tohoto zorného úhlu je pouť opakem hříchu,
neboť smysl pouti je v tom, že končí u svatostánku v kostele. Pouť
symbolizuje sám život, cestu od narození ke smrti, cestu zpět. Pouť není
jen mělkým náboženským folklorem, nýbrž vyjádřením něčeho velmi
tajemného a symbolického v člověku. Vždyť sám zakladatel křesťanství o
sobě řekl, že on sám je Cestou.
Uvedené myšlenky P. Marka Váchy by nás mohly povzbudit k účasti na
již tradiční pěší pouti do Frýdku (v letošním roce již po 17té), která se
uskuteční v sobotu 6. června 2015. Odchod poutníků od našeho kostela
je v 4:30hod. Mše sv. v bazilice P. Marie ve Frýdku pro pěší i pro ty,
kteří se dopraví na kole či autem, bude sloužena v 8 hodin.
Svatodušní smažení vaječiny
Zveme farníky na tradiční smažení vaječiny, které se koná 24. května na
Boží hod svatodušní na zahradě Katolického lidového domu. Začátek
v 15 hodin. K poslechu bude hrát dechová hudba. K občerstvení budou
domácí zákusky, koláče a dobrá káva. Pro děti připravujeme různé
atrakce včetně skákacího hradu. V případě nepřízně počasí budeme v sále
Katolického domu.
Srdečně zve KDU-ČSL
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Noc kostelů
V pátek 29. května bude probíhat již 6. ročník Noci kostelů, do které se
zapojí opět i naše farnost. V letošním roce se otevřou jak kostela sv. Jana
Nepomuckého ve Staré Bělé, tak nás zvou pořadatelé i do kostela sv.
Jana a Pavla v Krmelíně, který bude otevřen od 18.00 hod do 22.00 hod.
Program Noci kostelů 29. 5. 2015 v kostele sv. Jana Nepomuckého
17.50
18.00
19.15 – 19.45
20.00 – 20.45
21.00 – 22.00
22.30 – 23.00
23.30 – 24.00

Hlas zvonů
Mše svatá pro děti a mládež s májovou pobožností
Zpívá malá schola
Zpívá schola Proskovice
Hlavní koncert večera (průřez církevním rokem a rovněž
zazní i několik varhanních skladeb)
Zpívá velká schola Stará Bělá
Adorace s požehnáním.

Možnosti individuální prohlídky kostela po celý večer, v kapli výstava k Roku
eucharistie, pro děti luštění, …
Od 19.00 – 22.00 hod prohlídka věže a kůru kostela – po skupinkách. Všichni
jsou srdečně zváni.
otec Bohuslav a pořadatelé

Výzva k modlitbě za křesťanské festivaly

Již pátým rokem vyzývá neformální sdružení Aliance křesťanských festivalů
v ČR (AKF) věřící našeho národa ke společné modlitbě za festivaly.
Tato ekumenická událost spojuje všechny křesťany v duchu radosti z hudby a
přímluvy za hudební události následujícího roku. Pomodlete se prosím v neděli
3. května za všechny hudebníky, zpěváky, sbory, scholy, dobrovolníky a
organizátory, aby svým uměním a nabídnutým časem účinně šířili radostnou
zvěst evangelia. Děkujeme!
Tuto výzvu podpořila ČBK a ERC

Slezská lilie 2015

Pátý ročník mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie proběhne 13. –
14. června tradičně u kostela sv. Antonína v Ostravě Kunčičkách. Letos
představíme tyto výjimečné zahraniční projekty: originální bluesrock Glenn
Kaiser Band z Chicaga (USA), alternativní duo Sea+Air z Německa a
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rodinnou polskou kapelu Głyk P.I.K. Quartet. Ze Slovenska přijedou zahrát
Richard Čanaky & F.B.I. nebo vycházející hvězda Lucie Briestenská s
kapelou. Z domácích účinkujících jistě potěší Lenka Dusilová, pianistka Beata
Hlavenková, kapely Shirim Ashirim, Safenat Paneach či vokální skupina
Let´s Go! Samozřejmě, k vidění a slyšení toho bude mnohem více… Nedělí nás
letos provede otec Marian Kuffa a festival zakončí skupina Traband.
Motto festivalu pro rok 2015 zní: „Jsme tu pro druhé“. Letošní výtěžek
pomůže matkám s dětmi v tísni v Charitním domě Matky Terezy.
Přijďte, bavte se a podpořte svůj festival!
Více informací naleznete na stránkách festivalu: www.slezskalilie.cz

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI!

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI!

Děti Boží, malí i velcí, mladí i staří
Měsíc květen – měsíc, kdy vše kvete, roste, je svěží, bývá zasvěcen
Panně Marii.
Maria má zvláštní postavení v životě Církve. Je u její kolébky, vývoje
a šíření. Je s ní spjatá, když trpí a když mnohde je i vyháněna.
Maria je Matkou a Pomocnicí Církve.
Je, jak se modlíme v litanii – Růže tajemná.
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Růže je květina, ke které rádi přivoníme, která na záhonku, ale i doma ve
váze přináší vnitřní potěšení, zvlášť když nás spojuje v lásce s tím, který
nám ji dal.
Bůh nám dává Marii ve vší její prostotě, dává ji jako vzácný dar, který
má potěšit, povzbudit, posvětit někdy až moc všední a prošedlý život.
Využijme proto měsíc květen ke každodennímu společnému setkání
se při večerní mši svaté spojené s májovou pobožností (v neděli večer jen
májová pobožnost) a dýchejme vůni růže tajemné i jiných květin, kterými
ozdobíme sochu té, která je matkou Boží a matkou naší.
Pro dospělé je připravená četba knihy na pokračování, pro děti
promítání v kapli. Nakonec se všichni spojíme v litanii k Panně Marii.
Věřím, že takto můžeme s Marii udělat zase jeden krůček k Nebi a
k Jejímu Synu a našemu Pánu Ježíši Kristu.
´
otec Bohuslav
PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

Podoba
Jeden misionář jel rychlým japonským vlakem a modlil se po cestě breviář.
Při jednom prudkém pohybu vlaku mu z knihy vyklouzl obrázek Panny Marie a
spadl na podlahu.
Malý chlapec, který seděl naproti misionáři, se sehnul a obrázek mu podal.
Byl zvědavý jako všechny děti, a tak si ho napřed prohlédl.
„Kdo je ta krásná paní?“ zeptal se misionáře.
„To je …. Moje matka,“ odpověděl kněz po krátkém zaváhání.
Chlapec se podíval na něj a ještě jednou na obrázek. „Moc se jí
nepodobáš,“ řekl.
Misionář se usmál: „Vidíš, a přece se celý život snažím, abych jí byl aspoň
trochu podobný.“
Komu se podobáš ty?
Bruno 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 25.5 2015.
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce
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18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
07.30
18.00

Za + Vítězslavu Kačerovou, rodiče Krejčíčkovy a syna Zdeňka.
Za + Marii Foltovou a jejího manžela Karla.
Za Annu Nováčkovou, manžela, syna, snachu a duše v očistci.
Za farníky.
Za rodinu Foltovu, Zdráhalovu a Bandíkovu.
Za + Marii Šindlovou, syna Jiřího a vnuka Jaromíra.

10.
Ne
11.

07.30
10.00
18.00

Za oběti válečných konfliktů minulého století.
Za + Marii Nováčkovou, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za Josefa Paličku, manželku, rodiče z obou stran a vnučku Renátu.

12.

18.00

13.
14.
15.

18.00
18.00
18.00

Za + Petra Hořínka a živou rodinu.

16.

07.30
18.00
07.30
10.00
18.00
18.00,
18.00
18.00
18.00

Za Cyrila Volného a rodiče z obou stran.

1.
2.
3.
Ne
4.
5.
6.
7.
8.
9.

17.
Ne
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
Ne
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Ne

07.30
18.00
07.30
10.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00

Na poděkování za prokázána dobrodiní, za další Boží ochranu a za živou rodinu.

Za Jana Doležílka, manželku, syna a manželku.
Za Boženu Tomáškovou, manžela a celou živou rodinu.
Za Ludmilu Foltovou a živou rodinu.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovu.

Za + rodiče Josefa a aVlastu Platošovy s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou
rodinu.

Za + manžela Jaroslava, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci a za dar víry svaté.
Za + Miladu a Arnošta Bartuskovy, sourozence, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Za + Jana Matěje, bratra Václava, sestru Ludmilu, duše v očistci a za živou rodinu
Matějovu a Heřmanovu.
Za Marii Podešvovou, manžela Jindřicha, syna Ladislava, za živou a zemřelou rodinu.

Za Růženu Kuděloskovou, manžela, duše v očistci a živou rodinu.
Za farníky.
Za Václava Paličku, syna Václava a sestru Jenovefu.
Za + Štěpánku Cigánkovou a švagrovou Marii.
Za rodiče a živou rodinu.
Na jistý úmysl dárce.
Za Antonii a Jaroslava Hořínkovy, 2 syny. zetě a celou zemřelou rodinu
Krejčíčkovu, Hořínkovu a Stuchlou.
Za živou a + rodinu Olšovsku, Hasilovu, Pchálkovu a Bečákovu.
Za pana Rudolfa a paní Rozálii Foltovy a pana Miroslava Foltu.
Za farníky.
Sbírka na Diecézní charitu
Za + Jaroslavu Stuchlou a + Jana Stuchlého a celou rodinu.
Za Janu Dudkovou, manžela, syna a dvě dcery.
Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Václava Valu, 2 manželky, rodiče a duše v očistci.
Za Hildu Sýkorovou.
Za + Václava Sýkoru a jeho 2 manželky Jarmilu a Miladu a za dceru Věrku.
Za Jana Stuchlého a dvoje rodiče.
Za Jaroslavu Lyčkovou, manžela a syna Zdeňka.
Za + Jiřího Stuchlého, rodiče, sourozence a živou rodinu. Sbírka na kostel
Za děti přistupující k 1. svatému přijímání a za rodiny, ve kterých vyrůstají.
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