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Červen 2016

Oheň Svatého Ducha ať zapálí nás………(píseň)
Ještě není tak daleko za námi Slavnost Seslání Ducha svatého a už se
připravuje další slavnost, ve které sv. biřmování, svátost síly Ducha svatého
mají přijmout ti, kdo se na toto připravovali po celou řadu měsíců. S nimi i
my ostatní máme nejen zavzpomínat na přijetí této svátosti, ale také obnovit
své nadšení pro Ducha Svatého a otevřít se nově jeho působení.
V Katolickém katechismu čteme při vysvětlování symbolu Ducha
svatého – oheň.

Oheň symbolizuje přetvářející sílu působení Ducha svatého. Jsme
tedy my, tak si to představuji, polena – obrazně, možná někdy i doslovně,
která se mají nechat přetvářet Duchem svatým v křesťany sálající teplo,
světlo, svědčící o síle křesťanských ideálů a spojujících se v jedno úžasné
společenství, které hoří pro Boha a zapaluje i ty kolem.
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
02.06.2016
10.00 hod.
16.06.2016
10.00 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
13.06.2016
Společný výlet v přírodě
27.06.2016
náboženství nebude
Čtení Bible
Pondělí

30.05.2016
06.06.2016
22.06.2016

19.00 hod
19.00 hod
19.00 hod

Dětská schola
Každý pátek
od 16.30 hod
Modlitby matek
Každou sobotu
po ranní mši svaté
Před Skřítkem Kvítkem
od 09.30 hod
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. a v Krmelíně v 16.45 hod.
Svátost biřmování
V sobotu 4.6.2016 při mši svaté v 16.00 hod bude otec biskup Pavel Posad
udílet svátost biřmování.
1.svaté přijímání v Krmelíně
V neděli 19.6. přistoupí děti z Krmelína k 1. svatému přijímání
Pouť k sv. Janu a Pavlu v Krmelíně
Pouť k sv. Janu a Pavlu v Krmelíně oslavíme slavnostní mši svatou v neděli
26.6.2016 v 8.45 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.za účasti otců biskupů našich i
zahraničních 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!

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

Noc kostelů
Opět se přiblížila již tradiční akce „Noc kostelů“. Akce, která je spojena se
spoustou vymýšlení a práce viditelné a často práce neviditelné. Přípravou
programu však věc nekončí. Zaujala mne slova arcibiskupa Jana Graubnera,
který napsal o Noci kostelů následující: „Nejde o prezentaci či návštěvu
církevního muzea. Pro návštěvníky je důležité mít možnost kulturního
zážitku nebo seznámení se s kouskem náboženské historie, ale i osobního
setkání s živými křesťany dnešní doby – zvláště mladými, kteří jako
svědkové zmrtvýchvstalého Krista dávají návštěvníkům možnost setkání s
živou vírou. Nejde o náboženskou propagaci či lovení dušiček. Jde o
nabídku, která je pro nás povinná, protože i tady platí biblické: Zadarmo jste

dostali, zadarmo dávejte.“ Myslím si, že jsou to slova, nad kterými stojí za
to se zamyslet.
Marek Forgač
10.6. 2016 Noc kostelů - kostel sv. Jana Nepomuckého - program
17.50 – 18.00
Hlas zvonů
18.00 – 18.45
Mše svatá pro děti a mládež
18.45 – 19.00
Zpívá malá schola pro radost a s radostí
19.00 – 19.05
Úvodní slovo pana faráře s uvedením výstav
věnovaných v letošním roce získání ostatků sv. Jana
Nepomuckého v Praze a jednak Roku Božího
milosrdenství – brány milosrdenství.
19.05 – 19.35
Přednáška o sv. Janu z Nepomuku – přednáší Mgr.
Vojtěch Vlček
19.40 – 21.00
Hlavní koncert večera – v úvodu vystoupí děti ze ZŠ
ve Staré Bělé – zpěv a hra na flétny, poté Klára
Bömová( Skácelová ) a paní Doležílková.
21.00 – 21.30
S kytarou v kostele schola z Proskovic
21.30 – 22.00
S kytarou v kostele – schola Stará Bělá
22.00 – 22.30
Přednáška o sv. Janu z Nepomuku – přednáší Mgr.
Vojtěch Vlček
23.00 – 23.30
S kytarou v kostele – střední schola
23.30 – 24.00
Modlitby z Taizé + adorace
19.00 – 22.00
Co se skrývá nad klenbou kostela – pro zájemce
možnost si prohlédnout kůr kostela, varhany s odborným výkladem, půdní
prostory kostela, podívat se co je to takové „peklo“ v kostele, část věže
kostela.
Po celý večer si můžete prohlédnout výstavky zaměřené na patrona naší
farnosti, sv. Jana Nepomuckého, dozvědět se co je to Svatá brána a kde je
mohu navštívit, co je to Rok Božího milosrdenství vyhlášený papežem
Františkem, ochutnat mešní víno. Na vaše otázky odpoví otec Bohuslav a
pořadatelé, můžete si zapálit svíčku na konkrétní úmysl, vložit do
připraveného košíčku nějakou prosbu či poděkování…..Pro děti bude
připraven určitě zajímavý program se sladkou odměnou.
Všechny srdečně zve a na návštěvu se těší
otec Bohuslav a pořadatelé

10.6.2016 Noc kostelů – kostel sv. Jana a Pavla v Krmelíně -program
Kostel bude otevřen od 18.00 hod do 22.00 hod
18.00 – 18.15
Úvod (píseň s varhany, modlitba)
Krmelínská scholička - Příběh sv. Jana a Pavla –
18.15 – 18.45
patronů našeho kostela
O životě sv. Jana Nepomuckého patrona naší farnosti
18.45 – 19.00
Ticho v kostele
19.00 – 20.00
Program pro děti - dílny a kvízy před kostelem
i v kostele
Volná prohlídka kostela
20.00 – 20.30
Zpívá kostelní sbor PKSPKK
Zpívá kostelní sbor se scholičkou a s rodiči
Zazpívejte si s námi
20.30 .21.00
Biblické žalmy
Venkovní promítání příběhu z Bible
21.00 – 21.15
Ticho v kostele
21.15 – 22.00
Zpěvy z Taizé, přímluvné modlitby
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. Přijďte, bavte se a podpořte svůj festival a Dny víry!
Více informací naleznete na stránkách festivalu: www.slezskalilie.cz.
Koncert
Zveme Vás na koncert komorního souboru CANTICUM NOVUM "Setkání
s duchovní hudbou a slovem" v neděli 12. 6. 2016 v 18 hod. v kostele sv.
Jana Nepomuckého ve Staré Bělé. Na programu bude gregoriánský chorál,
renesanční polyfonie - Palestrina, Gabrieli, díla S. Rachmaninova, P. Ebena
a současných itelských autorů J. Piromallo a F. Fresi. Zpěv a capella
komorního sboru Canticum Novum doplní čtené slovo z knihy Christiana
Bobina "Ten nejnižší" o sv. Františkovi z Assisi. Vstupné dobrovolné
Farní turnaj v malé kopané
Orel Stará Bělá a Římskokatolická farnost Stará Bělá pořádají v neděli
12.6.2016 výroční 10. ročník Farního turnaje v malé kopané na orelském
hřišti u kostela.

Registrace od 13,30 hod., zahájení 14,00 hod. Zápisné 50 kč na družstvo.
Maximální počet hráčů v družstvu je 4 (bude se hrát ve třech). Je
doporučeno věkové omezení od 15ti let.
Všichni jste srdečně zváni. Akce proběhne za každého počasí!
(Pozn. pro kmenové účastníky turnaje je doporučeno si zařídit volno v
zaměstnání na následující pracovní den).
Těší se pořadatelé
Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.30 hod
do tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé.
Markéta J.
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Oslava významných událostí
Hod Boží Svatodušní se v tomto roce prolínal s poutí ke svatému Janu
Nepomuckému a se slavnostním
přinesením ostatků našeho milého
patrona do zdejšího farního chrámu.
Dost důvodů k tomu, aby řada farníků
přiložila ruku k dílu. Úklid kostela a
okolí, praní a žehlení kostelního prádla,
bohatá květinová výzdoba, nácvik
zpěváků a hudebníků. A jedna
zvláštnost. Téměř padesátimetrový
věnec uvitý z větviček tuje, spuštěný ze
stropu chrámu a také kolem portálu
kostela. Byl krásnou ozdobou i svátku
Těla a Krve Páně. A následně pod tímto
zeleným věncem, který je doplněn sedmi
červenými stuhami (znázorňujících
sedm darů Ducha Svatého), bude otec
biskup Pavel Posád v sobotu 4. června letošního roku vzývat Ducha
Svatého, aby sestoupil na naše biřmovance. Živá girlanda - ruční práce, co
metr, to hodina.
Pane Antoníne Havlino s manželkou Marií, jistě tento netradiční „růženec“,
který prošel vašima rukama, je Bohu milý, vždyť byl vytvořen k jeho
oslavě… Pán Bůh zaplať.
Marek Forgač

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
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Tipy z farní knihovny
Anonymní katolík
Thierry Bizot
Je to autobiografický příběh
nepraktikujícího katolíka, kterého zcela
nečekaně zaskočí jedno pozvání. Ačkoli
se mu snaží všemožně odolat, nakonec
nabízenou možnost s nevolí přijme. A
co nastane, o tom je tato knížka.
Autor žije v každodenní rutině
manželství s problémy s pubertálními
dětmi i se ženou. Sebeironicky glosuje
svůj odpor vůči všemu novému, co se
mu nabízí. Příběh by mohl oslovit muže,
protože podobné věci prožívá asi
nejeden z nich, zvláště v našem
prostředí. Na druhou stranu nám tato
kniha nabízí takové zrcadlo, jakým nás
vidí ostaní. Myslím si, že bychom si
měli někdy najít čas popřemýšlet o tom, jaké svědectví nabízíme lidem, jež
na naší cestě potkáváme. I o tom je tento příběh...
D. Foltová
FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ A NEJEN KNĚŽÍ
Dotaz:
V květnovém čísle Listů Nepomuckých byl položen nepodepsanou farnicí
dotaz – proč se akolyté převlékají během mše svaté, že odcházejí mimo
bohoslužebný prostor a na části mše svaté nejsou přítomní a že plní vyšší
poslání než ministranti, kteří jsou u oltáře od začátku mše svaté.
Vážení farníci, plně se ztotožňuji s následující odpovědí a nemám co k tomu
dodat.
Otec Bohuslav

Protože jsem jedním z těch, kterého se tento dotaz bezprostředně týká,
rozhodl jsem se na něj reagovat a sdělit svůj názor.
Především název akolyta je v našem případě nepřesný. Správně je
„mimořádný udělovatel svatého přijímání“. A slovo „mimořádný“ ukazuje
na to, že není řádným udělovatelem, tím je totiž posvěcená osoba – jáhen
nebo kněz. Z tohoto důvodu se jeví jako vhodné být aspoň na části mše
svaté spolu s ostatními laiky, abychom si nejen my, ale i všichni přítomní
uvědomovali, že jsme pouze jen „mimořádní“, že nemáme pravomoci kněze,
že kněz je ten, který nás pro danou chvíli touto službou pověřuje. Druhým
důvodem může být to, že nejsme osobami zasvěcenými, že nežijeme
v celibátu a že je nanejvýš vhodné aspoň na části mše svaté být po boku
svých manželek, rodin. Převlékání během mše svaté je tudíž jakýmsi
kompromisem. Sakristie k tomu určená není až tak mimo kostelní prostor,
při krátkém převlékání máme možnost neustále bez přerušení být na mši
svaté přítomni (aspoň doufám). Hůře je na tom třeba rodič, který během
bohoslužby musí s dítětem odejít zcela mimo kostel. A netroufal bych si říci,
že dotyčný není platně na celé mši svaté. (A v této logice bych mohl
pokračovat. Nevím, zda se někdy někdo zamýšlí nad úlohou varhaníka,
který doprovází mši svatou. Jak musí neustále myslet na to, aby vše zahrál
nejen bez chyb, ale v pravý čas to, co zahrát má. Často ve stresu, když se
objeví něco nenadálého, co nemohl předem předpokládat. Někdo by mohl
říci, že není účasten mše svaté, ale že se zabývá varhanami. Přesto si
dovolím tvrdit, a jsem o tom přesvědčen, že pokud se nejedná o vlastní
sebeprezentaci, že Pánu Bohu je tato služba nesmírně milá. Paní Krajčová,
pane Pchálku, pane Ševčíku – dík a Bůh vás odměň!) Každý z nás laiků,
kteří podáváme Eucharistii, prošel na biskupství kurzem. Přednášeli nám
kněží odborníci na liturgii. Nikdy nezaznělo, že zavedená praxe našeho
převlékání během bohoslužby je nevhodná. Tolik můj pohled na danou věc.
Neznamená to však, že bychom neměli být vnímaví, jistě je řada věcí
(především v našem myšlení), která by se dala zlepšit, ale to by bylo na
jinou diskuzi.
Pro úplnost je možno dodat ještě následující. Podávání svatého přijímání
laiky není věcí novou, která by se objevila až po II. vatikánském koncilu. Je
to praxe známá již v prvokřesťanských dobách. Mučedník z raných
křesťanských dob sv. Tarsicius byl ubit k smrti, když nesl Eucharistii a
nechtěl ji vydat k zneuctění. A zcela jistě neměl ani jáhenské svěcení, vždyť
zemřel v chlapeckém věku.
Marek Forgač

PŘÍBĚHY
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Zahrádka naší babičky
Zahrádka naší babičky,
rozmarýn, srdéčka, turecké
hřebíčky ...
Na okně hned za fuchsií
kanárci v kleci hnízdili.
Meduňka, douška mateří
kadeřily se u dveří.
Vlčí bob, povoňka, maceška,
nezapomenu dodneška
na vůni, co se jako noty

PŘÍBĚHY
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vznášela nad dřevěné ploty.
Zimolez vzadu u altánku
objímal ztrouchnivělou branku.
Rozkvetlá bílá kalina
nad kozí chlívek se klonila.
Večerem prokmitly vlaštovčí perutě,
hvězda se dívá na sádek nehnutě.
Kde je ta chaloupka, kde je ta
zahrádka,
ten příběh zní jak prastará pohádka.
Po létech v šálku lipového čaje
vidím zas odlesk ztraceného ráje.
Rakusovi

Poslední soud
Jedna žena umřela po prostém a pokojném životě. Ocitla se pak v dlouhé a
spořádané frontě, která pomalu postupovala k Nejvyššímu soudci. Jak se dostávala
blíž a blíž, slyšela Pánova slova stále jasněji.
Zaslechla, jak Pán říká jednomu muži: „Ty jsi mi pomohl, když jsem byl
zraněný na dálnici, a dovezl jsi mě do nemocnice. Vstup do mého ráje.“
A jinému“ „Ty jsi dal té vdově bezúročnou půjčku, pojď si pro věčnou
odměnu.“ A pak: „Ty jsi zdarma prováděl složité chirurgické operace, abys mohl
mnohým vrátit naději. Vstup do mého království.“ A tak dál.
Ubohá žena se vyděsila, protože si za žádnou cenu nemohla vzpomenout,
že by za svůj život udělala něco výjimečného. Anděl ji s úsměvem, ale rozhodně
zamezil se z dlouhé fronty vytratit.
Se srdcem bušícím jako zvon a s velkou bázní došla až před Pána. Hned se
jí zmocnil pocit, jako by ji objal svým úsměvem.
Ty jsi vyžehlila všechny mé košile… Vstup do mého štěstí.“
Někdy je tak těžké si představit, jak výjimečné je něco běžného.
Bruno Ferrero: Další příběhy pro potěchu duše
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 21.6. 2016
Za chyby tisku neručíme, Vaše redakce

06.55
18.00

Poděkování za dar manželství s prosbou o Boží požehnání o ochranu do dalších
společných let.
Za zemřelého Rudolfa Šugara, manželku, rodiče a sourozence z obou stran.
Za rodiče a sestru.
1. pátek v měsíci
Za + Jiřího Stuchlého, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za + Josefa Rymiece, Marii Hradilovou, Danuši Pavlovovou a rodinu Skýbovu.
1.Za biřmovance. 2.Za manžele Strakošovy a celou živou rodinu.
Za ing. Václava Rozehnala, Jaroslavu a Karla Lyčkovy, syna Jaroslava, živé a zemřelé
rodiny Rozehnalovy a duše v očistci.
Za Kristýnu Adámkovou, 2 manželky a duše v očistci.
Za + Oldřicha Paličku, manželku a živou rodinu.

8.
9.

06.55
06.55

Za + Antonii a Ferdinanda Jurišicovy a vnuka Romana.
Za + Arnošta Adámka a sourozence.

10.
11.

18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
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
07.30
18.00

Za Boží ochranu, B. požehnání a vedení a dar zdraví

07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55

Za farníky. .
Sb. na opravy ve farnosti
Za Ladislava Nováčka, 2 dcery, manželku, 3 vnuky a duše v očistci.
Za Metoděje Kokeše, manželku Annu a rodiče z obou stran.
Za Františku Březinovou, manžela, zemřelé 3 děti, zetě a + rodinu Petrovských
Za + Petra Glonka a duše v očistci.
Na poděkování za přijatá dobrodiní a za další Boží ochranu pro celou rodinu.

1.

06.55

2.
3.

06.55
06.55
18.00
07.30
16.00
07.30

4.
5.
Ne
6.
7.

12.
Ne
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ne
20.
21.
22.
23.

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

Na poděkování za 30 a 60 let života s prosbou o požehnání a Boží ochranu pro celou rodinu.

Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Karlu Vašíčkovou, manžela, dceru, 2 zetě a vnuka.
Za farníky
Za Aloisii Chamrádovou, manžela a děti.
Za Ladislava Kaděru, dvě manželky, vnuka, zetě a živou rodinu.

Za pana Václava a paní Marii Krejčíčkovy.
Za + Jaroslava a Annu Kokešovy a syna Ládíka.
Za počaté děti, které se nemohly narodit.
Za + Zdeňku a Zdeňka Košárkovy.
Za + rodinu Novákovu, Bukovsku, bratra, švagrové, tety a duše v očistci.
Za + Antona Ritzingera a živou rodinu.
Sbírka na TV Noe
Za farníky.
Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za dar víry pro celou živou rodinu.
Za Oldřicha Adamuse, manželku a sestry.
Za + rodiče Marii a Michala Zemanovy z Nové Bělé a za duše v očistci.
Za + P. Jaroslava Karhana.
Za + Věru Foltovou a rodiče z obou stran.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za nová kněžská a řeholní povolání, svatého otce, biskupy, kněze a duše v očistci, za které nikdo
neprosí.
Za Marii Foltovou, manžela Jindřicha, jejich rodiče a za živou a + rodinu.

Najděme si chvíli k tomu, abychom si s vděčnostínpřipomněli milosti, které nám
Bůh v našem životě prokázal.
J.M.Bergoglio, Otevřená mysl, věřící srdce

