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KVĚTEN 2016

Dědictví otců zachovej nám Pane!
Mnozí svatí z naší české,
moravské a slezské historie jsou
mučedníci. Ať už to jsou ti
„úředně“ církvi svatou prohlášeni nebo ti,
u kterých se to ještě nestihlo, protože je
vytvářely poslední dvě totality. Zářným
příkladem je otec Josef Toufar.
Je toto dědictví otců – českých
dějin – velmi výmluvné. Mělo by být!
Zdá se však, že jsme dědictví z velké
části prošustrovali.
Krev těchto mučedníků se
nestává semenem nových křesťanů, jak
tomu bylo v minulosti, protože se o ně
nezajímáme, natož aby jsme se jimi
nechali motivovat.
Oslovuje nás sv. Václav k ovládání sebe samých?
sv. Ludmila k svědectví života z víry?
sv. Vojtěch k úsilí o nápravu života?
sv. Jan Nepomucký k zodpovědnosti za své činy?
sv. Jan Sarkander k trpělivosti v soužení?
A již vzpomínaný otec Josef Toufar k nepřizpůsobování se době bez Boha a
společnosti bez víry?
V letošním roce se kryje naše pouť k sv. Janu Nepomuckému se
slavnosti Seslání Ducha svatého.

Kéž si při této příležitosti zase silněji uvědomíme, že tito zde vzpomínáni
svatí a mnoho dalších přijali Ducha sv. do svého života tak opravdově, že
dokázali v síle Ducha sv. svůj život ztratit zde na zemi, aby ho jednou přijali
v nebi.
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
05.05.2016
09.30 hod.
19.05.2016
09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
09.05.2016
20.00 hod
Téma: Pán Ježíš má účast na našem lidství. Mám i já účast na Jeho
božství? Je ve mě přítomen? Můžu Ho najít na dně své podstaty?
23.05.2016
20.00 hod
Téma: „Jak by měla vypadat modlitba v tichu? Jak při ní můžeme rozlišit, co
jsou naše myšlenky a nápady a co od nás opravdu chce Bůh? Jak poznat
hlas Božího ducha?
Bůh nám dal rozum, ale jsem přesvědčen, že Boží vůle je často jiná a vede
nás dál, než kam sahá náš rozum. Jak můžu poznat, kdy věřit vlastnímu
rozumu a kdy ode mě Bůh žádá větší důvěru v něho?
Čtení Bible
Pondělí

02.05.2016
16.05.2016

19.00 hod
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
po 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 svátostí 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 mše svatá v našem farním kostele ráno v 06.55 a
večer v 18.00 hod.
Slavnost Nanebevstoupení Páně –čtvrtek 5.6.2016
Mše svatá Stará Bělá
06.55 hod a 18.00 hod
Krmelín
16.45 hod
Upozornění
V neděli 5.6. nebude v našem farním kostele mše svatá v 10.00 hod.,
z důvodu oslav 20.výročí trvání diecéze a Dnu víry, kdy bude slavnostní mše
svatá na Masarykově náměstí v 10.00 hod. Mše svatá v Proskovicích v neděli
nebude, ale bude v sobotu večer v 18.00 hod a v Krmelíně bude mše svatá
v neděli v 8.00 hod.
DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

Společná modlitba za mír
Zveme vás v neděli 8.5.2016 na Krmelínský kopec ke společné modlitbě za
mír ve světě, za mír a pokoj v nás a v našich rodinách. Vyjdeme v 17,00
hod. od krmelínského kostela.
Jana Paličková
Pozvánka
Příští neděli 8.5. v 8.30 hod proběhne na faře informativní schůzka pro
zájemce o skupinovou výuku zpěvu pod vedením paní Doležílové. Kdo by
se chtěl takto rozvíjet, je moc zván.
Marta Olšovská
Vigilie k Duchu svatému
Zveme vás všechny na Vigilii k Duchu svatému, která bude sloužena v
krmelínském kostele v sobotu 14.5.2016 v 19,30 hod. Po mši svaté bude
následovat ADORACE.
Jana Paličková
Svatodušní smažení vaječiny
Zveme farníky na tradiční smažení vaječiny, které se v letošním roce koná

22. května 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
Pěší pouť do Frýdku
V sobotu 28. května 2016 se uskuteční 18. farní pěší pouť k P. Marii
Frýdecké. Ti, kteří odejdou od našeho kostela ve 4:30 hodin, se setkají s
ostatními poutníky při mši svaté, která začíná v 8 hodin v bazilice
Navštívení P. Marie ve Frýdku.
Tentokrát je ještě větší důvod se zúčastnit této poutě, protože v tomto
probíhajícím Roce milosrdenství bude v bazilice ve Frýdku od 7. května
2016 otevřena Svatá brána.
Na cestu do Frýdku ať jsou nám inspirací slova papeže Františka: Kdo v
lásce projde Svatou branou, nalezne odpuštění, útěchu a povzbuzení k tomu,
aby přinášel dary a velkomyslně se vydával ke spáse svých bratrů i spáse
vlastní.
Otec Bohuslav a pořadatelé
Dětský den
Skřítek Kvítek a skautské středisko srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na
Dětský den, který se uskuteční 5. 6. 2016 od 15 hod. na farské zahradě. S
sebou si vezměte párky na opékání. V případě deště bude akce v Katolickém
domě.
maminky ze Skřítka Kvítka

Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.30 hod
do tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé.
Markéta J.
Slezská lilie 2016
Šestým ročníkem mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie, který
proběhne ve dnech 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 katedrály
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 OstravěKunčičkách, 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
www.slezskalilie.cz.

již

brzy

na

Studna dětství
Naše duše skrytá studna,
chvěje se v ní voda cudná.
Na hladině ze sametu
hvězd je jako lučních květů.
U dna leží kámen bílý,
jak jsme kdysi čistí byli.
Ponořme se pro své štěstí,
do té prosté studny dětství.
Bolest ani klam v ní není, voda zpívá o vzkříšení.
Rakusovi

stránkách

festivalu:

OHLÉDNUTÍ ZA POUTI……OHLÉDNUTÍ ZA POUTI
Pouť do Prahy pro relikvii sv. Jana Nepomuckého
Tak různorodou a pestrou skupinu třiceti poutníků, která se v úterý ráno 12.
dubna 2016 sešla na nádraží ve Svinově, by nebyl schopen vymyslet nikdo.
Přesto každý z účastníků po dvou dnech musel říci, že byl svědkem něčeho
mimořádného. Byla nám dána možnost prožít velkolepé, intenzivní,
mnohovrstevnaté, zcela netradiční exercicie. Setkání s Ježíšem Kristem ve
dvou mších svatých.
Setkání s velmistrem, převorem, opatem, provinciálem, řádovou sestrou,
kardinálem. Možnost z blízka pozorovat jejich smýšlení, naslouchat jejich
slovům a pozorovat jejich jednání. V chrámech, klášterech a v jednom
případě i v hospodě. V církvi vysoce postavení lidé, ale zcela normální,
nezasaženi negativně svým postem. Úplně odlišné a úžasné osobnosti, avšak
v nasazení pro Boží věc naprosto stejné. Každý z nich starobělským
poutníkům věnoval svůj drahocenný čas. Jen na okraj: opat se setkává se
světovými státníky, které naši prezidenti vodí do jeho kláštera. Ve své
funkci může zadávat úkoly i nařizovat. Když se s omluvou loučil, a asi
nerad - snad
Staroběláci
zaujali - vyšlo
najevo, že má
na starosti
nemohoucího
spolubratra, o
kterého se
musí
postarat…
Návštěva
Pražského
Jezulátka –
zcela zaplněný
chrám,
směsice barev
pletí a jazyků. Setkání s mnoha svatými, především Anežkou, Norbertem,
Vojtěchem, Vítem, Václavem, zvláště s Janem Nepomuckým. A do toho
slova sestry Dominiky, že svatí čekají na to, aby mohli pomáhat, ale že si o
tu pomoc nutno říci. Nádhera chrámů vybudovaných k Boží oslavě.

Obzvláštní čistota slohů a výzdoby basilik na Břevnově a Strahově. Zdálo
by se, že oba chrámy jsou výzdobou až přeplněny. A opat upozorňuje, že ta
naprosto neruší, naopak směřuje-ukazuje k tomu, co je v kostele
nejdůležitější, to je k oltáři. A převor říká, že kostel není sběrným dvorem…
Všude i ve Staré Bělé má být kostel krásný, slohově čistý… Diamantová
monstrance – bezkonkurenční umělecké dílo loretánského pokladu stvořené
z úcty a pro poctu Ježíši v Eucharistii. Na každém pražském kroku setkání
s historií, která je provázaná s naší Církví… Proplétání mezi návštěvníky
Katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha. Stříbrný náhrobek našeho svatého
Jana, mohutný chorál ve Svatováclavské kapli. V galerii pražských
arcibiskupů Arcibiskupského paláce pohled do tváře arcibiskupa Kolovrata,
světitele starobělského farního chrámu v roce 1801. A hlavní důvod pouti –
převzetí relikvie sv. Jana v soukromé kapli pražských arcibiskupů. Kamera
Televize Noe. Kardinál jako obyčejný člověk v civilu, bez kardinálských
insignií, předává relikvii otci Bohuslavovi, nabádá k úctě k ostatkům.
Neodmítá pozvání do farnosti. Silná chvíle a dojetí přítomných. Návrat
domů vlakem se svatým Janem. Redaktorka Radiožurnálu na nádraží ve
Svinově. Šťastný návrat domů. Bohu díky! Svatý Jene Nepomucký, oroduj
za celou farnost! S vděčností k Bohu a s tichou radostí v srdci můžeme říci,
že jsme hrdými členy naší Církve.
Poděkování otci Bohuslavovi a všem organizátorům poutě.
Marek Forgač

Ostatky?! A co dál?!
Krásné dva dny, plné vnějších událostí, duchovních zážitků i srdečných
setkání, prožilo 30 poutníků naší farnosti za získáním ostatku sv. Jana
Nepomuckého v Praze.
Dnešní doba - uspěchaná, bohužel moc nepřeje minulosti, a tak nám
tuto pouť už přebily mnohé další příjemné i možná méně příjemné události.
Je třeba se ptát a přemýšlet – Co s tím dál? Vím, co bude následovat
s ostatky v blízké i vzdálené budoucnosti.
V neděli, na pouť 15.5., budou ostatky slavnostně přeneseny do
kostela a každý účastník bohoslužby je bude moci úklonou uctít.
Tyto ostatky pak budou k vidění a uctění při větších svátcích a oslavách
církevního roku.
V budoucnu, dojde-li k vybudování kamenného obětního stolu, budou
ostatky sv. Jana Nepomuckého uloženy do oltářní kamenné desky.
Jistě jste si všimli, že média zaregistrovala naší pouť za ostatky sv.
Jana Nepomuckého a přicházejí ohlasy a nabídky.
Svatojánský spolek provádějící v Praze na Vltavě každoročně oslavy
NAVALIS nám nabízí družební kontakty, v tomto týdnu se ozvala
společnost sv. Jana Nepomuckého z Nepomuku s nabídkou začlenění naší
farnosti i jednotlivců do jejich akcí v rámci oslav sv. Jana Nepomuckého.
O tom zas bude řeč příště.
Myslím, že nastal čas, aby naše farnost přispěla s „trochou do mlýna“.
Prozatím asi nebudeme nabízet nějaké aktivity těm větším a
známějším místům úcty sv. Jana Nepomuckého v Praze a Nepomuku , ale
zkusme to „něco“ nabídnout nám samotným, obci, společnosti kolem nás.
Věřím, že povzbuzení přímluvcem naší farnosti a obce Janem Nepomuckým,
přijdeme a navrhneme , popřípadě i zorganizujeme takové aktivity, aby
svatý Jan Nepomucký byl přítomen v naší farnosti nejen formou relikvie,
ale i v touze následovat jeho poctivost, pravdivost, čestnost, vytrvalost a
odvahu ve víře živé a radostné každého z nás.
otec Bohuslav

Pátrání, pátrání, pátrání
Ostatky sv. Jana Nepomuckého už v naší farnosti byly. Tak se
alespoň jeví ze starších inventárních zápisů, které jsem v těchto dnech
objevil v kanceláři. Není to nic tak divného.

Divné mi bylo spíše to, že za 240 let od položení základního kamene kostela
a 215 let od vysvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé, by
farnost o udělení ostatku tohoto světce nepožádala.
Tyto ostatky však byly – podle záznamu – zcizené v roce 1990
spolu s ostatky sv. Kříže.
Naše farnost v současné době má ostatky těchto světců:
V oltářní desce u svatostánku sv. Urban – papež
sv. Vitalis – opat
sv. Korona – panna
V relikviáři uschovaném na faře
sv. Jana Sarkandra ( tehdy ještě
blahoslaveného )
a také ostatky sv. Pia X, které farnost získala zásluhou rodáka již zemřelého
otce Pavla Forgače.
O těchto svatých v některých dalších číslech.

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Vzpoura v Assisi – Oldřich Selucký
Tento román je určen především mládeži,
ale jistě po něm rád sáhne i nejeden dospělý.
Jedná se o velmi napínavý příběh dvou
přátel, kteří se díky nejrůznějším
okolnostem dostanou až do čtvrtého
křižáckého tažení, které vede proradný
Benátský dóže. Přestože název napovídá, že
se bude kniha zabývat životem sv. Františka
z Assisi, je zde jeho příběh spíše okrajový.
Za největší hodnotu knihy považuji
perfektní vykreslení atmosféry doby, kdy sv.
František žil, celkovou náladu ve
společnosti, způsob života a motivy
jednotlivých hrdinů.

Kniha se čte snadno a lehce, přesto je poučná.
Markéta Jurišicová
FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
Dotaz:
Proč se akolyté převlékají během mše svaté?
Odcházejí do mimo bohoslužebných prostor a na části mše svaté nejsou
přítomní a dalo by se říci, že plní vyšší poslání jako ministranti, kteří jsou
v rouchu již od začátku mše svaté?
farnice
Na odpověď se můžeme těšit v příštím čísle.
PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

Pokrok
Když moje babička chtěla navštívit svou matku, potřebovala na cestu tři dny. Jeden
den jela kočárem, druhý den vyprávěla, co je nového, a poslouchala, co se událo u
její matky, chvíli byli v kuchyni a chvíli na zahradě, a třetí den jela kočárem zpátky
domů.
Když se za matkou vydala moje matka, potřebovala dva dny. Jela vlakem,
a když měla štěstí a vlak na přestupních stanicích neměl zpoždění, dorazila ke své
matce ten den večer. Všechno si povyprávěly a matka druhý den zase odjela.
Když jedu za matkou já, trvá mi to půl hodiny. Jezdím autem a stavím se
asi jen deset minut, protože děti se nudí a já musím ještě stihnout nákupy.
Jestli za mnou bude jednou jezdit má dcera, na jak dlouho se asi zastaví?
Když se ještě chodívalo pro vodu ke kašně, lidé se tam setkávali, prohodili
pár slov, řekli si, co je nového, pomohli si navzájem naplnit džbery, vědra a měchy.
Zpátky šli pomalu, voda byla těžká, a tak měli čas na přmýšlení, dokonce i na
modlitbu.
Potom byl zaveden vodovod. Od té doby jsou všichni lidé doma. Všechno je
jednodušší a trvá méně času.Ale není s kým si promluvit a chybí i čas na
přemýšlení.
Z knihy Bruno Ferrero: Ptačí zpěv pro duši

Blázen
Procházel jsem se v zahradách u jedné psychiatrické kliniky a narazil jsem tam na
mladíka, který s výrazem hlubokého přemýšlení četl nějakou knihu. Jak jsem
zahlédl na obálce, jednalo se o filosofický spis.
Svým chováním i zřetelně dobrým duševním zdravím se výrazně lišil od
ostatních hospitalizovaných pacientů.
Sedl jsem si vedle něj a zeptal jsem se ho: „Myslíš, že jsi tady správně?
Nejsi tu omylem? Co tu děláš?“
Překvapeně se na mě podíval. Když viděl, že nepatřím ke zdravotnickému
personálu, odpověděl: „To je celkem prosté. Můj otec, výtečný advokát, chtěl,
abych se stal advokátem, takovým jako on. Můj strýc, který je majitelem několika
velkých supermarketů, doufal, že půjdu v jeho stopách. Moje matka chtěla, abych
byl obrazem jejího milovaného otce. Sestra mi často dávala za příklad svého
manžela – úspěšného člověka. Můj bratr chtěl, aby se za každou cenu ze mě stal
výkonný atlet jako on. Podobně to bylo ve škole a při dalším učení – učitelka
angličtiny i učitelka klavíru byly přesvědčeny, že jsou pro mě tím nejlepším
příkladem, který musím následovat.
Nikdo z nich se na mě nedíval, jako pohlížíme na člověka, ale všichni jako
by mě hledali v zrcadle. Tak jsem se rozhodl nechat se tu hospitalizovat. Tady
aspoň můžu být sám sebou.“
Jedna dobrá matka vynaložila všechny síly, aby vychovala svého syna. Když
zemřela, dostala se za svůj příkladný pozemský život přímo do ráje. V ráji se
přirozeně setkala s mnoha jinými matkami a s nimi se ráda dávala do řeči.
Skoro žádnou z matek neuspokojovala životní cesta, jakou se daly jejich děti.
Když kolem procházela Panna Maria , všechny vyjadřovaly svůj obdiv.
„Jenom ty můžeš být vskutku šťastná – tvůj syn sledoval s dokonalou důsledností
a bez jediného zaváhání svou cestu. Můžeš na to být opravdu hrdá!“
„Ano, ano, máte pravdu,“ odpověděla Panna Maria, „ale vlastně jsem
chtěla, aby byl stavitelem.“
Nechte je jít jejich vlastní cestou!
Bruno Ferrero: Ptačí zpěv pro duši
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 24. 5. 2016
Za chyby tisku neručíme, Vaše redakce

Za + Vítězslavu Krejčíčkovou, rodiče Krejčíčkovy a syna Zdeńka.
Na poděkování za 20 let křesťanské hudební skupiny „Paprsky“.

1.
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07.30
10.00

2.
3.
4.
5.

18.00
18.00
18.00
06.55
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00

Za + Annu Karkoškovou a duše v očistci.
Za Boženu Tomáškovou, manžela a celou živou rodinu.
Za rodiče z obou stran, 3 sestry, bratra, 3švagrové a duše v očistci.
Mše svatá.
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Za ochranu nenarozeného života.
Za Evženii Havránkovou a Karlu Žůrkovou a za + rodinu Ducháčkovu.
Za rodinu Foltovu, Zdráhalovu, Bandíkovu a Borovičkovu.
1. pátek v měsíci
Za Jaroslavu Stuchlou, Jana Stuchlého, Karla Pernu a duše v očistci.
Vzpomínka na + Marii Foltovu a jejího manžela Karla.

8.
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9.

07.30
10.00
18.00

Za farníky.
Za nedožitých 100 let Jana Stuchlého.

10.
11.
12.
13.
14.

18.00
18.00
18.00
18.00
07.30
18.00

Za Antonii a Jaroslava Hořínkovy, 2 syny, zetě a živou rodinu.
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Za + Cyrila Volného, rodiče z obou stran a živou rodinu.
Za farníky
Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
Za + Zdeňka Staňka.
Svátek sv. Jana Nepomuckého
Za Jana Skácela, rodiče a duše v očistci.
Za živou a + rodinu Klimkovu.
Za + Václava Paličku, syna Václava a sestru Jenovefu.
Za + Štěpánku Cigánkovou a švagrovou Marii, manžela a duše v očistci.

6.
7.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
Ne
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
Ne
30.
31.

Na poděkování za 85 let života a Boží ochranu celé rodiny.
Za + Miladu a Arnošta Bartuskovy, rodiče z obou stran a další B. ochranu pro živou rodinu

Za + manžela Jaroslava, živou a + rodinu , duše v očistci a dar víry.
Za + Petra Hořínka, rodiče, bratra, švagra a živou rodinu.

Za + Marii Nováčkovou, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Na poděkování za 80 let života, za + manžela Jana Matěje, bratra Václava, setru Ludmilu, duše
v očistci a za živou rodinu Matějovu a Heřmanovu.

Poděkování za dar života, ochranu Panny Marie s prosbou o vedení Duchem sv.

Na jistý úmysl.
Za Růženu Kuděláskovou, manžela, duše v očistci a živou rodinu.
Za farníky.
Za Janku Chromčákovou a rodinu Hudečkovu.
Za Ludmilu Foltovou a živou rodinu.
Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za pana Jana a paní Marii Doležílkovy.
Za Marii Podešvovou, manžela Jindřicha, syna Ladislava a za živou a + rodinu.
Na jistý úmysl.
Za Jaroslavu Lyčkovou, manžela a syna Zdeňka.
Za + Josefa Nováčka, manželku a dva syny.
Za + rodiče Vlastu a Josefa Platošovy s prosbou o dar zdraví a B. ochranu pro živou rodinu.

Za farníky.

Sb. na opravy ve farnosti

Za + Marii Burešovou.
Za + Václava Valu, 2 manželky, rodiče a duše v očistci.

Rodina, jež si neváží svých prarodičů, kteří jsou její živou pamětí, je rodinou
v rozkladu.
J.M.Bergoglio, Otevřená mysl, věřící srdce

DALŠÍ AKCE V KVĚTNU DALŠÍ AKCE V KVĚTNU
Májové pobožnosti
Po celý měsíc květen budou přes týden večerní mše svaté s májovou pobožností. Pro
děti bude nachystáno promítání a pro dospělé četba na pokračování.
V neděli budou májové rovněž v 18.00 hod.
Diecézní pouť rodin
Diecézní pouť rodin na Maria Hilfe se koná v sobotu 7.5.
Májová pobožnost k Panně Marii Lurdské v Bělském lese
V neděli 8.5. se uskuteční v 18.00 hod májová pobožnost v Bělském lese.
Všichni jsou srdečně zváni.
Pouť v Proskovicích
V neděli 8.5. se slaví pouť ke sv. Floriánovi v Proskovicích. Slavnostní mše svatá
v 10.00 hod.
Slavnost 1. svatého přijímáni
V neděli 22.5. při mši svaté v 10.00 hod přistoupí 11 děti k 1. svatému přijímání.
Schůzka rodičů děti se koná v pátek 6.5. ve 20.00 hod na faře.
Svátek Těla a Krve Páně
Ve čtvrtek 26.5. na Svátek Těla a Krve Páně bude večerní mše svatá s průvodem .

Cyklus přednášek
V neděli 29.5. v 15.00 hod se uskuteční poslední přednáška k roku biřmování.
Přednášející otec Adam Rucký. Všichni jsou srdečně zváni.
Biřmování
V sobotu 4.6. se bude při mši svaté v 10.00 hod udílet svátost biřmování.

Noc kostelů v letošním roce až v červnu
V pátek 10.června bude probíhat již 7. 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.

