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DUBEN 2016

Velikonočních 5 P
Plamen – Slavnost světla, plameny ohně před kostelem a plamen
velikonoční svíce donesené do kostela.
Přejí všem, abychom stále kolem sebe viděli plameny Boží lásky,
starostlivosti a milosrdenství.
Písmo svaté – Slavnost slova, různá čtení ze Starého i Nového zákona.
Přeji všem, ať i srdcem nasloucháme Slovu, které je „ostřejší než meč a
dává život“.
Pramen – Slavnost vody, žehnání křestní vody a obnovení křestních
závazků.

Přeji všem, znovuobjevení velkých milostí Božích, které se nám nabízejí a
to nejen ve křtu.
Pokrm – Slavnost eucharistie, toto je mé Tělo a Krev.
Přeji všem, ať je mše svatá naší radostí i silou, ve které pak dokážeme
naplňovat Boží vůli.
Pokoj – Slavnost nitra, Ježíš žije, žije s námi, ve mně, já žijí s ním a žijí
v něm.
Přeji všem, nově prožít skutečnost, že zmrtvýchvstání Ježíše Krista přináší
do našeho života jistotu: Bůh o nás ví, Bůh nás vede, Bůh si nás dovede do
svého Království lásky a pokoje.
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
07.04.2016
09.30 hod.
21.04.2016
09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
11.04.2016
20.00 hod
Téma: Jestli, a když ano, komunikuje Bůh se satanem? A taky možná proč?
P.Ježíš říkal Petrovi, že satan si vyžádal, aby je směl protříbit jako pšenici.
Lk. 22,31.
25.04.2016
20.00 hod
Téma: "Mše svatá je zpřítomnění Kalvarské oběti. Znamená to, že Pán Ježíš
znovu a při každé mši svaté prožívá utrpení?"
Čtení Bible
Pondělí
04.04.2016
19.00 hod
18.04.2016
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.
Adorace za úctu k počatému životu
Na Slavnost Zvěstování Páně v pondělí 4.4.2016 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.
Všechny vás srdečně zveme.
DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

Pokračování cyklu přednášek
V neděli 17.4. se koná v Katolickém lidovém domě přednáška
I dnes volá Bůh k zasvěcenému životu. Přednáší řeholní sestra Margareta
Marie Štědroňová .Začátek v 15.00 hod. Všichni jsou srdečně zváni.
Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.30 hod do
tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé.
Markéta J.
Ostatky sv. Jana Nepomuckého
Milí farníci, naše farnost obdrží v dubnu ostatky sv. Jana Nepomuckého. Za
tímto účelem se vypraví skupina farníků 12. dubna 2016 do Prahy.
V ten samý den navštívíme Svatojánský spolek v Praze, podíváme se na
stálou expozici o sv. Janu, na lodi se projedeme po Vltavě ke Karlovu mostu
a vyslechneme zároveň i přednášku o sv. Janu Nepomuckém. Ve večerních
hodinách navštívíme Břevnovský klášter i s pivovarem a druhý den nám
otec kardinál Duka , pravděpodobně v arcibiskupském paláci předá ostatky

sv. Jana. Prohlédneme si arcibiskupský palác a v odpoledních hodinách se
vydáme na cestu zpět.
Slavnostní uvedení ostatků sv. Jana do farního kostela pak proběhne na pouť
15. května , která je v letošním roce spojena se slavností Seslání Ducha
Svatého.
Tomuto aktu bude předcházet novéna k sv. Janu Nepomuckému.
Otec Bohuslav
Římskokatolické farnosti Ostrava Stará Bělá a Nový Jičín
vás srdečně zvou na velké putování Řeckem
„Po stopách svatého Pavla – apoštola“
9. 9. – 23. 9. 2016
Cena poutě: 18.200,- Kč

Program poutě:
1. den – pátek: nástupní místa - Ostrava, Nový Jičín v odpoledních
hodinách
2. den – sobota: Benátky – přístav 12:00 trajekt do Řecka
3. den – neděle: Igoumenitsa (Řecko) – přístav 14:30 vylodění a přejezd na
místo ubytování - Katerinis
4. den – pondělí: Meteora – celodenní prohlídka pravoslavných klášterů
5. den – úterý: Kavala, Filippi – místa spojená se sv. Pavlem
6. den – středa: individuální volno
7. den – čtvrtek: Thessaloniki (Soluň) - místo spojené se sv. Pavlem
8. den – pátek: přejezd na místo ubytování - Loutraki
9. den – sobota: Atény - místo spojené se sv. Pavlem
10. den – neděle: Eleusína, Mykény, Epidauros
11. den – pondělí: Korint - místo spojené se sv. Pavlem, Patras – přístav
17:30 trajekt do Itálie
12. den – úterý: Ancona (Itálie) – přístav 16:30 vylodění a přejezd do Říma,
ubytování
13. den – středa: Řím – zakončení poutě na místě stětí sv. Pavla – Tre
fontane
14. den – čtvrtek: Řím – individuální prohlídka města, ve večerních
hodinách návrat do vlasti
15. den – pátek: mše sv. na území ČR a následně cesta do výstupních míst
Stravování: Řecko – polopenze v hotelích, Itálie – 1x snídaně, 1x
polopenze v poutním domě
Ubytování: 8x v hotelech (dvojlůžkové pokoje), 2x v poutním domě (dvou
a třílůžkové pokoje), 2x na lodi ve čtyřlůžkových vnitřních kajutách
Cena zahrnuje: dopravu autobusem s klimatizací (v buse možnost
zakoupení teplých a studených nápojů za Kč), trajekty, ubytování a
stravování dle programu, průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupy do muzeí a jiných objektů, pojištění léčebných
výloh pro cesty do zahraničí!!!
Ostatní info: změna a záměna programu vyhrazena
Pouť budou duchovně doprovázet kněží o. Alois Peroutka a o. Bohuslav
Novák.
Přihlásit se lze u pana Petra Bartuska na tel. Č. 737 739 920 Zároveň je
nutné nahlásit datum narození, číslo pasu, telefonický a e-mailový
kontakt a složit 8.000,- Kč zálohy.

Slezská lilie 2016
Šestým ročníkem mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie, 11. –
12. června, vyvrcholí v letošním jubilejním roce diecéze Dny víry.
Festival je proto programově vyšperkován a jeho sobotní část přenesena do
centra Ostravy
V sobotu 11.6. v 15 hodin festival zahájí v kostele sv. Václava přednáškou
otec Vojtěch Kodet doplněný skupinami Žamboši a Tykráso. Druhé vedlejší
podium bude umístěno opět po třech letech v Avion shopping parku. Zde se
kromě osobních svědectví víry setkáme s chválovými Marabe či Pavlem
Helanem.
Hlavní sobotní podium bude umístěno přímo před vstupem do katerály
Božského Spasitele v centru Ostravy. Program, který zde začíná v 19 hodin,
zahájí jedna z nejlepších polských gospelových skupin – TGD. Dále
uslyšíme Simonu Martausovou a vrcholem večera bude koncert irské
skupiny Iona. Závěr Noci andělů bude patřit videomappingu na průčelí
katedrály.
Nedělí 12.6. nás na tradičním místě, u kostela sv. Antonína v Ostravě –
Kunčičkách, provede otec Marian Kuffa za doprovodu SBM. Vystoupí
rovněž Roman Dostál ze skupiny Oboroh se svým sólovým projektem a
festival zakončí Roman Dragoun.
Motto festivalu pro rok 2016 zní: „Milosrdenství“. Letošní výtěžek pomůže
podpořit nevidomé v Domově sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách u Opavy.
Přijďte, bavte se a podpořte svůj festival a Dny víry!
Více informací naleznete již brzy na stránkách festivalu:
www.slezskalilie.cz

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
Tak, jako na mnoho jiných otázek, není ani na tuto jen jedna odpověď.
Odpovím frázovitě:
Komu čest, tomu čest.
Ale před Bohem jsme si všichni rovni.
Ale lidé mají vědět, za koho se modlí.
Ale hlavně i dárce intence má vědět, za koho má být mše svatá sloužená,
Těch pohledů, vidíme, může být více.
Skutečnou otázkou pak zůstává: „ Je to tak důležité?“ Já se přimlouvám za
to, aby intence byly co možno stručné.
Ale i zde bude jistě více názorů.
Otec Bohuslav
Otázka č. 2: Proč Bůh stvořil vši?
Možná proto, nespali ve škole nebo při mši.
Možná proto, abychom si alespoň skrze ně uvědomovali, že s druhými
společenství vytváříme a za druhé také máme odpovědnost.
Možná proto, abychom si více myli hlavu a nejen hlavu.
Možná proto, že nás boj proti nim více doma spojí a vede ke společné
činnosti.
Možná proto, aby vědci mohli vynalézat nové, účinnější prostředky proti
nim.
Možná proto, abychom při brání Božího jména , když zjistíme, že vši máme,
si uvědomili, že modlitba má být součástí našeho života.
Možná proto, abychom si měli mezi sebou o čem vyprávět.
Možná proto, …….ale to už jsem vyčerpal číslo plnosti sedm. Tak to už
stačí.
Otec Bohuslav

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Guy Gilbert – Evangelium podle svatého
lotra
Guy Gilbert je kněz, který se stará o
problematickou a delikventní mládež žijící
především na periferiích Paříže.
Vybudoval středisko, kde se s mnoha
dobrovolníky věnuje mladým lidem, kteří
propadli drogám, alkoholu, prostituci …
Jeho práce je založená na lásce, ale i
tvrdém režimu a manuální práci.
Kniha Evangelium podle svatého lotra je
pro mnohé možná provokativní, neboť
nám ukazuje, že i pro tyto „lotry“ je
připraveno místo v Božím království. A co
víc, první, komu Kristus sám slíbil místo u svého Otce, byl lotr, který mu
visel po pravici – tedy žádný bezproblémový muž, ale opravdový zločinec.
Kniha je členěna do kapitol, které vždy začínají úryvkem z Písma, jehož
téma autor rozvíjí a propojuje s příklady ze své bohaté vychovatelské a
pastorační činnosti. Je určena nejen mládeži, ale všem, kteří k mladým
lidem hledají cestu. Jak je vést k samostatnosti a odpovědnosti, a jak je
milovat, přestože jim často tak nerozumíme.
Markéta J.
PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

Kdo je Ježíš?
Je to Boží syn, který se kvůli nám stal člověkem.
Bylo to v roce 1950 v Itálii. Starý kardinál z Neapole nevěděl, co si má
myslet. Prožil už toho tolik, ale něco takového! V kanceláři před ním sedí mladý

kněz. Prosí o dovolení, aby se směl stát tulákem! Chce žít na ulici s neapolskými
uličníky.
Starý muž nedovede něco takového pochopit. Zná situaci v Neapoli: dvěstě
tisíc nezaměstnaných. A množství chlapců, kteří se poflakují po ulicích, protože
jejich rodiče jsou bez práce a nemohou je živit. Žijí z krádeží, obchodu s drogami a
ze žebroty. Spí po různých koutech. Jsou jako divoké kočky a před policií mají
strach. Tenhle mladý kněz Mario Borelli jim chce pomoci, chce jim poskytnout
střechu nad hlavou, chleba a trochu lidského tepla.
Tomu kardinál rozumí. Ale proč se má tento kněz stát také tulákem? Mario ví
přesně proč: „Když půjdu k těm chlapcům jako kněz, plivnou mi do tváře. Jsou
hrozně nedůvěřiví.
Kardinál přemýšlí: “Dejte mi deset dní na rozmyšlenou.“
Po desíti dnech plán schválil.
Mario chodí po ulicích se starou čepicí na hlavě, v rozedraných hadrech a
v koutku úst mu visí cigareta. Žebrá, sbírá cigaretové špačky a stává se jedním
z ulice.
Postupně si získává srdce těch chlapců. Brzy se dokonce stává vůdcem
jedné bandy. Když najde primitivní přístřeší, jdou jeho chlapci s ním. Nemohou
jinak, jsou fascinováni. Tenhle Mario má něco do sebe, čemu se nedá odolat.
Neumějí to vyjádřit slovy, protože to nikdy nezažili. Jak by mohli vědět, že je to
láska?
Možná, že teď budeme umět lépe pochopit, proč se Bůh stal člověkem.
Chtěl být jedním z nás, chtěl nás zachránit. „Bůh s námi, to je Ježíš.“
Papež a představená
Sestře vrátné přestalo leknutím téměř bít srdce. Venku přede dveřmi stál sám papež
a trpělivě čekal, až mu po zazvonění otevřou.
Jan XXIII. Chtěl navštívit jednoho nemocného kněze v římské nemocnici sv.
Ducha.
Sestra stiskla bzučák, vpustila ho dovnitř a úprkem běžela pro představenou. Tak
vysokou návštěvu ještě v nemocnici sv. Ducha neměli. Chtěla se hned představit a
řekla: „Jsem představená sv. Ducha.“
Papež se zazubil a řekl: „Tak daleko jsem to ještě nedotáhl. Jsem jen
zástupce Ježíše Krista.“
Z knihy Pierre Lefévre: Příběhy psané životem
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 20.4.2016
Za chyby tisku neručíme Vaše redakce
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Za + rodiče, 2 bratry, prarodiče, za živou rodinu Mazákovu a za uzdravení sestry Anky.
Za Marii Adámkovou a manžela.

Za Jana Myšku.
Za + rodiče Marii a Emila Kokešovy.
Poděkování za 80 let života, živou rodinu a zemřelého manžela a rodiče.
Za farníky.
Za + Štěpánku Sýkorovou a za živou a zemřelou rodinu.
Za Jana Sýkoru, manželku a dva syny.
Za Jiřího Madara a Jiřího Bureše a rodiče z obou stran.

Na poděkování za 60 let života a další Boží ochranu pro celou rodinu.
Za živou a + rodinu Kudělkovu, Pulkrábkovu a Budinskou a duše v očistci.
Za + Rostislava Holaina, manželku a rodiče i sourozence z obou stran.
Za + Františku Lyskovou a živou rodinu.
Za + Ludmilu Valovou, snachu Marii a živou rodinu.
Za pana Rudolfa a paní Rozálii Foltovy a pana Miroslava a Růženu Foltovy.
Za farníky
Za + Jana Gábora, dvě manželky, sourozence a duše v očistci.
Za Viléma Vondrušku, manželku a syna Vladimíra.
Za Jaromíra Šindela a duše v očistci.
Za Jaroslava Hořínka, dvoje rodiče, bratra a švagra.
Na jistý úmysl.
Za + Ludmilu Adámkovou, dceru Matru a vnuka Jiřího.
Za + rodiče Amálii a Cyrila Olšovské.

Za + Ing. Vladimíra Lapčíka, jeho rodiče Františku a Cyrila Lapčíkovy a za živou rodinu,
Poděkování za 50 let společného života a další Boží ochranu pro celou rodinu. Sb. na farnost

Za + Marii Jarolímovou, manžela, syna a duše v očistci.
Za + rodiče, bratra a duše v očistci.
Za Václava Dedka, rodiče a duše v očistci.

Za + Miladu Pardýlovou, její sestru, rodiče a živou rodinu.
Mše sv. za nenarozený život.

Na poděkování za 25 let života, za děti s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu.

Na poděkování za dar života, víry, naděje a přijatá dobrodiní.
Za Miladu a Josefa Nováčkovy, rodiče a sourozence.

Za Stanislava Hoduru, rodiče z obou stran, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
Za farníky.
Sbírka na katedrálu
Poděkování Bohu za dar manželství s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

Za Emilii Mandrlovou a manžela.
Za + Františka Březinu, sourozence, rodiče a duše v očistci.
Za +Marii Adámkovou, manžela, dceru a syna, sestry, bratry.
Za Jiřího Adámka, rodiče z obou stran, sestru, bratra a živou rodinu.
Za Jana Myšku k nedožitým 90 letům.
Za manžele Ludmilu a Roberta Rohlíkovy.

Pán vidí zbytky víry , které stále žhnou v srdci křesťana, a nedohasí knot, který ještě
doutná.
Papež František, Otevřená mysl, věřící srdce

