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Adorace v postě nebo půst od adorace

Již léta, každý čtvrtek v kostele sv. Jana Nepomuckého máme možnost
2 hodiny tiše adorovat před vystavenou Nejsvětější Svátosti. Jen třetí
čtvrtek v měsíci to je „pouhá“ jedna hodina.
Jak toho využíváme? Moc málo, skoro vůbec!
Kterou odpověď si vybereme na otázku: Proč?
Nemám čas.
Nechce se mi.
To je pro ty důchodce.
Nudím se tam.
Neumím to.
Snad jen ta poslední odpověď stojí za zamyšlení se nad ní.
V postní době se modlíme také pobožnost Křížové cesty. Množství slov,
většinou čtených, může způsobit, že v nás toho moc nezůstane. Ale
platí i to, že jsme šli tuto cestu s Kristem.

V adoračním tichu, v pohledu na Krista v eucharistii, mohu využit
postojů jednotlivých postav z Křížové cesty.
Mohu se poznat
- v alibistickém Pilátovi,
- v Marii prožívat bolest hříchů i lásku trpícího,
- přiznat neochotu chytat se křížů v životě v Šimonovi,
- povzbudit se v nepodceňování maličkosti ve Veronice,
-být plačící ženou ( nebo mužem ), která se tak málo dívá na pravdivost
svého života,
-ve vojákovi rozpoznat své omluvy na úrovni – vždyť jen plním
rozkazy
-mohu zatoužit v litujícím lotrovi „Rozpomeň se na mne Pane …….“
-a setník ve mně, přes všechny mé hříchy, může dosvědčit: „Opravdu,
to je Syn Boží.“
Tak už neváhej a přijď na setkání s Ježíšem!
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
10.03.2016
09.30 hod.
24.03.2016
09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
08.03.2016
20.00 hod
Téma : Jaká pokušení a hříchy jsou proti Duchu svatému a brání
milosrdenství. Co je to úcta a jaké je to milosrdenství napomínat hříšníka,
kterého to rozčílí.
Čtení Bible
Pondělí
07.03.2016
19.00 hod
21.03.2016
19.00 hod
Dětská schola
Každý pátek
od 16.30 hod
Modlitby matek
Každou sobotu
po ranní mši svaté
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
od 16.15 hod přede mši sv.na faře
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 3. čtvrtek v měsíci
17.00 – 18.00 tichá adorace se svátosti smíření
18.00 – 18.45 modlitby Hnutí pro život
18.45 – mše sv. za ochranu nenarozeného života
První pátky v měsíci
Každý 1. pátek v měsíci bude mše svatá v našem farním kostele ráno v 06.55
a večer v 18.00 hod.
Postní mše svaté v Krmelíně
Po celou postní dobu budou pravidelné mše svaté v kostele sv. Jana a Pavla
v Krmelíně také ve středy v 17.30 hod.
Postní kázání
Ve dnech 21. – 23.3.
bude v našem farním kostele sv. Jana Nepomuckého mše svatá pouze večerní
spojená s postním kázáním.
Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi s možnosti cizího
zpovědníka
Čtvrtek
17.03.2016
17.00 - 19.00 hod
Sobota
19.03.2016
9.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hod
Nepřetržitá adorace v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu.
Na Zelený čtvrtek po mši svaté začíná nepřetržitá adorace v Getsemanské
zahradě a u Božího hrobu, která končí na Bílou sobotu před obřady.

Pořad bohoslužeb o Velikonocích v naší farnosti 24.03. – 28.03.2016
Zelený čtvrtek 24.3.2016
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 25.3.2016
Stará Bělá
00.00 – 24.00
Nepřetržitá adorace
07.30
Modlitba Ranní chvály
15.00
Křížová cesta
18.00
Obřady Velkého pátku
Krmelín
09.00 – 15.00
Adorace
15.00
Křížová cesta a obřady Velkého pátku
Bílá sobota 26.3.2016
Stará Bělá
00.00 – 21.00
Nepřetržitá adorace u Božího hrobu
07.30
Modlitba Ranní chvály
21.00
Obřady Velké noci
Krmelín
08.00
Modlitba Ranní chvály
08.00 – 10.00
Bdění u Božího hrobu
20.00
Obřady Velké noci
Neděle Hod Boží velikonoční 27.3.2016
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

Stará Bělá
Krmelín
Proskovice
Stará Bělá

Velikonoční pondělí
07.30
08.45
10.00

Stará Bělá
Krmelín
Proskovice

28.3.2016
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

DALŠÍ AKCE!
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Křížové cesty ve farním kostele
-v pátky v 17.30 hod přede mši svatou
- v neděli 6.3. v 14.15 hod a 20.3. v 14.45 hod
- v neděli 13. 3. Výjezdní křížová cesta do Opavy
Pokračování cyklu přednášek
V neděli 6.3. se koná v Katolickém lidovém domě přednáška
Sestry Gabriely Vlkové s názvem „Starý zákon z pohledů křesťanů“.
Začátek v 15.00 hod. Všichni jsou srdečně zváni.
Výjezdní křížová cesta spojená s poutí ke Svaté bráně milosrdenství
V neděli 13. března 2016
se uskuteční již 6. výjezdní
křížová cesta naší farnosti.
Tentokrát se nebudeme
modlit křížovou cestu v
přírodě jako v
předcházejících letech, ale
v konkatedrále v Opavě,
protože v probíhajícím
Svatém roce milosrdenství
můžeme takto současně s
křížovou cestou vykonat
pouť ke Svaté bráně
milosrdenství. V naší
diecézi jsou dvě Svaté
brány, a to v katedrále
Božského Spasitele v
Ostravě a právě v
konkatedrále Nanebevzetí
P. Marie v Opavě. Začátek
křížové cesty bude v 16
hodin, protože v 15 hodin
se zde modlí křížovou

cestu místní farnost. Doprava na místo bude opět vlastními auty. Pokud
budete mít někdo v autě volné místo, nabídněte jej těm, kteří by se jinak na
společnou křížovou cestu v Opavě nedostali. Kancionály si vezměte s
sebou. Využijme příležitosti modlit se křížovou cestu pro nás v netradičním
prostředí, navíc v chrámě, kde působí otec Jan, bývalý duchovní správce
starobělské farnosti. A především pouť ke Svaté bráně milosrdenství v
tomto Svatém roce nám dává možnost získat zvláštní milosti a duchovní
dary. Základní informace o letošním Svatém roce, Svaté bráně a odpustcích
je možné najít na panelech v kapli našeho farního kostela.
Otec Bohuslav a spol.
Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.30 hod do
tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé.
Markéta J.
Informace ke květnové pouti do Medžugorje:
Poutní zájezd od 4. – 11.5. 2016, na svátek Panny Marie, Prostřednice všech
Milostí.
Cesta autobusem – 2 640 Kč, ubytování – 50 Eur ( 5 nocí )
Jídlo – buď vlastní ( je tam zařízena kuchyň ), nebo za Eura snídaně, obědy i
večeře.
Přihlásit se do konce března, aby se mohlo zajistit ubytování i místo
v autobuse.
Doklady – platný cestovní pas, kdo nemá, stačí občanský průkaz.
K přihlášce je potřeba - jméno, příjmení, adresa, číslo pasu nebo občanky,
datum narození
A telefonní číslo. Kdo má e-mail, tak může uvést.
Přihlášky přijímá sestra Půlkrábková, tel.: 739 043 076, 596 731 093, nebo
do Prahy –
Tel.: 222 324 617, e-mail: cestovka@verite.cz, ale nahlásit, že se jede
z Bělé, abychom jeli v jednom autobuse.
Využijte možnosti tam jet načerpat, od příštího roku to bude omezené.
Ave Maria!
Ludmila Půlkrábková

RŮZNÉ

RŮZNÉ

RŮZNÉ

RŮZNÉ

RŮZNÉ

Něco o Medžugorii:
Říká se jí taky Mariina škola, zpovědnice světa. Letos v červnu uběhne už
35 let od začátku denních zjevení Panny Marie, ze kterých nám pramení
hojné Boží Milosti, které nám pomáhají v našem životě, jak žít víru v srdci
živě, zdokonalovat se ve ctnostech a často přijímat svátosti. Ovoce
Medžugorje je obrácení, uzdravení na duchu i těle a vzniku duchovních
povolání mnoha kněží a řeholníků.
Naše farnost jela poprvé v roce 1991 v červnu s naším tehdejším duchovním
otcem Petrem Dokládalem. Pouť organizoval bratr Jaroslav Hořínek, jely 2
autobusy. Pak tam byla válka, ale v okruhu 30km od Medžugorje byl klid,
žádné útoky, ani neporušené domy a lidé chráněni ( Bůh si svoje území
ochránil ).
Pak po válce, s duchovním otcem Pavlem Kupkou, v roce 1995 a další léta
jsme tam jezdili.
Mnozí farníci si jistě vzpomenou na neopakovatelné dny, bohaté na
duchovní zážitky, které jim změnily pohled na duchovní život a začali
hlouběji prožívat víru.
Svědectví z Medžugorje
Pro mne byla první pouť velkým Božím darem, i když jsem byla věřící a
praktikující – spíše tradičně, nedovedla jsem žít víru v nitru, hlouběji. Ve
svých 33.letech jsem zažila v Medžugorii dotek Boží – obrácení, vyrovnalo
se ve mně a sjednotilo duchovní, duševní i fyzické a byla jsem zbavena
strachu o sebe a rodinu a poznala, že i když jsem jenom hříšnice,
Nebeský Tatínek se o nás stará. Každé ráno začínám s Pánem Ježíšem,
prosím o dary Ducha svatého pod ochranou Panny Marie, ať jsem tam, kde
mně Pán chce mít – k službě Bohu a bližnímu. Jdu s Nebeskou Maminkou
k Jejímu Synu po celý den.Večer odevzdám tento den, poděkuji a odprosím,
co se mi nepovedlo, ať mi to Pán pomůže napravit. Po četbě Písma svatého
usínám v náručí Boží. To je pro mne nezasloužený Dar, ale Nebeský Otec
chce dávat svým dětem Dary, ony je ale musí chtít přijmout. Nenutí nás, ale
štědře rozdává. Proto toužím alespoň jednou do roka jet do Medžugorje –
lidsky řečeno „duchovně dobít baterky“, protože v každodenních
povinnostech a shonu není tolik času na modlitbu, četbu a duchovní život
slábne. Přála bych každému, aby sám zakusil dotek Nebe se zemí a Lásku
Boží v hojnosti, které tam zakouší plnými doušky, nejde popsat slovy co

člověk cítí. Jestli máte možnost a zájem, přijměte Boží pozvání a hojnost
Milostí skrze Nebeskou Maminku – Prostřednicí všech Milostí, na jejíž
svátek tam jedeme v květnu.
Ave Maria! Zdraví a srdečně zve malá sestra v Kristu a Marii
Ludmila Půlkrábková
FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
Dotaz na otce Bohuslava
Intence, které se dávají za zemřelé, jestli je vhodné dávat s tituly ( Ing., Dr.,
a jiné ). Jsou používané na zemi a po smrti už nejsou potřeba. Děkuji.
L.Půlkrábková
Na odpověď se můžete těšit v příštím čísle
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Tipy z farní knihovny
Kniha : V úžasu z Nejvyššího
Ráda bych vám chtěla doporučit tuto nádhernou
knihu, která vyšla v roce 2015 a vypráví životní
příběh mladého muže Rafaela, jenž se rozhodne
opustit úspěšně rozjetou kariéru i zázemí bohaté
rodiny, aby se stal trapistou. Prochází velikou
vnitřní duchovní proměnou, a poté umírá v
pověsti svatosti ve 27letech.
Musím říci, že mě už na obálce knihy zaujala
jeho fotografie. Jakoby z ní přímo vyzařoval
pokoj a radost .
Životní příběh Rafaela však byl plný překvapení
a zápasů. Jakmile uslyšel, že ho Pán volá, šel
poslušně za Ním. Z pohledu všestranně
nadaného pohledného mladého člověka by se zdálo, že zakopal své
hřivny….
Jenže on v tomto klášteře našel smysl , který mě velmi hluboce oslovil a
pomohl pochopit něco, co se mi jevilo na první pohled nepochopitelné.

Ale nechám promluvit jeho samotného prostřednictvím několika myšlenek
z této knihy:
Rafael v rozhovoru s Pánem odhaluje, jak dlouhou duchovní cestu ušel:
„Pane, s každým dnem, který mine, vidím lépe, co mám dělat , abych se
posvětil. Dříve jsem si myslel, že jsem to já, kdo koná ctnostné skutky, a že
když konám něco dobrého, tak svou zásluhou. Ale ne Pane, není to tak.
Všechno dobré dáváš Ty, nejlepší je nechat Tě v mém životě jednat.“
Dříve jsem trval na tom, aby celý svět žil v Bohu a aby se při vyslovení
Božího jména zastavovaly i tramvaje. A to byla hodně sobecká láska k Bohu.
Hledal jsem uspokojení ve vnějším usebrání. To se teď změnilo, a když mě
můj bratr potřebuje kvůli něčemu světskému, ve jménu Božím mu
pomohu…
Rafael velmi miluje a ctí P. Marii, vyznává, že za své povolání vděčí právě
jí a často s ní mluví nahlas-.
Když mě nikdo nepozoroval, vyprávěl jsem jí o mých touhách, plánech o
jejím synu Ježíši!
S jemným humorem a vnitřním nadhledem si pokládá otázky a sám si na ně
odpovídá:
Svět říká mnichovi: „Jsi blázen, opouštíš všechno a spokojuješ se
s ničím“ A mnich odpovídá:
„Opouštím všechno to, co je nic, kvůli tomu, abych získal všechno. Ano
skutečně nemám nic: ani vůli, ani svobodu, ale výměnou za to mám Boha,
kterého mi ty, světe, nemůžeš dát.
Ale Rafael prožívá velmi silně i svou lidskou přirozenost a slabost, jež se
bouří proti náročnému životu trapistického mnicha, který začíná ve 2 ráno a
teplota v klášteře je 0°C. Každý den v Trappě začíná tak: zvoní zvon,
pokloníme se a vzýváme P. Marii!
„Pane, jak jsem ospalý a jaká je tu strašná zima! Odborníci to považují za
velmi zdravé, já o tom nepochybuji, ačkoli se mi to zdá trochu příliš! Rychle,
ve spěchu si uvědomím, že jsem mnich, kterého zvon zavolal, aby se
účastnil ranních chval, a přece nevím, kým jsem…Vidím jen hromadu
oblečení a pak oblečeného člověka, který se zvedá z tvrdého slamníku“….
Nabízím ještě jednu Rafaelovu úvahu, tentokrát o tichu:
„Ticho v Trappě není ticho, ale vznešený koncert, který svět nechápe. Toto
ticho říká: „ Nedělej hluk bratře, protože já mluvím s Bohem. Je to ticho těla,
které dovoluje duši, aby se radovala z kontemplace Boha. Není to ticho

člověka, který nemá co říci, ale toho, kdo má v srdci mnoho krásných věcí, a
mlčí, aby slova, která jsou vždy nedostatečná, nezničila dialog s Bohem…
Ticho nás činí pokornými a trpělivými…Ticho je pro modlitbu nezbytné,
v tichu se obtížně hřeší proti lásce, v tichu se lépe ocení láska a náklonnost
bratra!
Když trapista otvírá ústa, tak jen proto, aby zpíval Bohu! A ve světě, když
se řekne, aby se mluvilo o Bohu, všichni zavřou ústa!
„Svět považuje lidi, kteří se modlí, za neužitečné. Označuje je za sobce,
blázny, povaleče, ale tak tomu není. Utrpení a slzy, které jsem pro Pána
prolil, se proměnily v pokoj a mír, mám Pána. Nemám ani ctnosti ani
vědomosti, ale dobře vím, co jsem. Ježíš použil tvrdou ránu, aby mi pomohl
vidět jasně! Kdyby svět věděl, kolik se toho lze naučit u paty kříže…Tváří v
tvář Kristově krvi utichají všechny diskuse…
D. Foltová

PŘÍBĚHY
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Getsemanská zahrada
Zahrada Getsemanská
není nikdy zavřená.
Všechny nás jednou čeká,
neptá se na jména.
Bolest jak moudrý
zahradník
spravuje všechny přišlé,
nedává vstupenky Na
Zánik,
očištěného tě vyšle.
Na konci vlastních slzí
nepadneš do prázdnoty.
Kdo v té zahradě nebyl,
ten nikdy nepochopí ...
Hana Rakusová
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Nejlepší víno
Muž a žena se vzali v pokročilém věku a k jejich velké radosti a
překvapení se jim narodilo dítě. Byl to chlapec, kterého vychovávali
s velkou láskou a péčí, a třebaže byli velmi chudí, poslali ho, aby se učil u
jednoho moudrého muže, aby sílil také na duchu. Když se chlapec vrátil
domů, toužil jen po tom, aby splatil rodičům svůj dluh.
„Co bych pro vás mohl udělat, abych vás opravdu potěšil?“ ptal se.
„Ty jsi to nejdražší, co máme,“ odpověděli mu rodiče. Ale jestli
skutečně chceš pro nás něco udělat, sežeň trochu vína. Máme na něj velikou
chuť a celá léta jsme neměli ani kapku….
Chlapec neměl peníze, aby víno koupil. Ale když šel jednoho dne do
lesa na dříví a měl žízeň, napil se z obrovského vodopádu. Připadalo mu, že
ta voda chutná jako nejvybranější víno. Naplnil jí tedy džbánek a pospíchal
domů.
„To je můj dárek – džbánek vína,“ oznámil rodičům.
Rodiče ochutnali, a přestože necítili nic než vodu, usmáli se a od
srdce synovi poděkovali.
„Příští týden vám donesu další džbánek,“ slíbil jim syn. A tak to
pokračovalo řadu týdnů. Rodiče nechtěli synovi kazit radost, s chutí pili
vodu a sledovali, jak synova tvář září štěstím.
A tehdy se stalo něco podivuhodného. Všechny jejich mozoly
zmizely a vrásky se vyhladily.
Jako by ta voda byla zázračná.
Tím zázrakem je poděkování. Někdo pere, žehlí, vaří pro ostatní
deset, dvacet, třicet let. Žije s nimi, pečuje o ně, miluje je ve dne v noci.
A přesto nikdy neslyší ono slovo „díky“.
Poděkování není otázkou vybraného chování. Znamená to, že
řekneme tomu druhému: „Všiml jsem si, že existuješ.“
Proto je náš svět plný nevidomých lidí.
Z knihy Bruno Ferrero: Živá voda pro duši
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 22.3.2016
Za chyby tisku neručíme Vaše redakce
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Za + manžele Libuši a Viléma Celtovy a za Vlastu Gážičkovu.
Za rodinu Olšovsku.
Za + Mariii Lindovskou, manžela a rodiče.
Za osamělé lidi a za ty, za které se nikdo nemodlí v rámci postní aktivity.
Za paní Evu Doležílkovou a manžela Stanislava
1. pátek v měsíci
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Za + Josefa Urbánka, rodiče, bratra a živou rodinu.
Poděkování za dar života a zdraví s prosbou o Boží požehnání a ochranu.
Za Jiřinu Hermovou a manžela.
Za Vlastu Šeděnkovou, manžela Jaroslava, Cyrila Volného a živou rodinu.
Poděkování za 80 let života a živou rodinu.
Za farníky.
Za ThDr. P. Josefa Nováčka a sestru Františku.
Za Josefa Foltu, manželku Annu a živou rodinu.
Poděkování za dar života, zdraví a prosba o další ochranu a dar víry pro celou
rodinu Novákovu i rodiny dcer a vnuka.
Za Josefa Paličku, manželku, rodiče z obou stran a vnučku Renátu.
Za ochranu nenarozeného života.
Na jistý úmysl.
Za živou rodinu.
Za Václava Kaloče, manželku Marii a živou a + rodinu.
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Na jistý úmysl.
Poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu a za živou rodinu

Za farníky.
Sbírka na podporu SDM Krakov
Na poděkování Bohu za dar života a víry.
Za Marii Adamusovou, manžela a vnuka.
Za Františka Havlinu, manželku, dva syny, vnučku a dva vnuky.
Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.

Za Alžbětu Šeredovou, manžela, zemřelé děti a živou rodinu
Za farníky

Květná neděle
Sbírka na farnost

Za + Marii a Josefova Procházkovy, živou rodinu a duše v očistci.
Za živé a zemřelé spolužáky ročníku 1940.
Za zemřelou rodinu Pchálkovu a Andrýskovu.
Za živou a zemřelou rodinu Foltovu, Kozubkovu a Čížovu.
Zelený čtvrtek
Obřady Velkého pátku.
Den přísného postu
Velikonoční obřady Bílé soboty.
Sb. na chrámy ve Svaté zemi ( v kapli)
Za živou a + rodinu Dlouhou a Kudělkovu.
Hod Boží Velikonoční
Za farníky.
Velikonoční sbírka na kněžský seminář
Za ochranu života od početí do přirozené smrti, naše rodiny, matky v požehnaném stavu
a duše všech děti uměle počatých a zabitých, které se nemohly narodit.
Za živou a zemřelou rodinu Volných, duše v očistci a pomoc Boží při maturitě.
Za + Martina Matěje, prarodiče a za živou rodinu.
Za + Františku Matějovou, manžela, rodiče z obou stran, vnuka a za duše v očistci.

Nebojte se žádat Boha o odpuštění. Nikdy ho neunaví odpouštět nám. Bůh je samo
milosrdenství.
Papež František, Jednou větou.

