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BŘEZEN 2017

Aktivní vstup do postní doby
Svatý Petr Chryzolog mluví o třech činnostech , na nichž
- stojí víra
- spočívá zbožnost
- trvá ctnost
Jsou to : modlitba, půst a milosrdenství. Kvůli čemu modlitba klepe, to
půst vyprošuje a milosrdenství dostává. Tato trojice vytváří jednotu a
vzájemně se oživuje. Dříve se říkávalo: „ Začíná svatá doba
postní.“ Udělejme vše pro to, aby to byla doba třeba drobných kroků, ale
přece jen kroků k osobní svátosti i doba, kdy ke svátosti pomůžeme i
druhým. Buďme si při tom jistí, že i v tomto postním snažení nám Bůh jde
naproti .
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
23.03.2017
09.30 hod
Předtím Modlitby matek
09.00 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
13.03.2017
27.03.2017
Čtení Bible
Pondělí

06.03.2017
20.03.2017

20.00 hod
20.00 hod

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
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 je mše svatá v našem farním kostele ráno v 06.55 a
večer v 18.00 hod a v Krmelíně v 16.45 hod.

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

Křížové cesty ve farním kostele
Pátky
v 17.30 hod přede mši svatou
Neděle
v 14.45 hod
Neděle 2.4.. Výjezdní křížová cesta do Rudy u Rýmařova
Den pro Pána
V neděli 5.3. v kostele sv. Josefa v Ostravě ( Don Bosco ) se ukoná 24 hod
pro Pána, Postní duchovní obnova ASC se svátosti smíření.
Postní putování s prosbou za nemocné
S nemocnými naší farnosti v srdci chceme vykročit ze svého pohodlí a vydat se
vstříc Božím milostem.
Každou středu v postní době (kromě popeleční, tedy 6x) vyjdeme od kostela ve
Staré Bělé v 16:30 h. přes dráhy
do Krmelínského kostela na mši sv. v 18:00 h. Kdo potřebuje, zajistí si odvoz
zpátky. Zvou matky z MM
Pozvání na ADORACI
Na Slavnost Zvěstování Páně v sobotu 25.3.2017 bude v krmelínském
kostele adorace za úctu k počatému životu od 17.00 hod. do 21.00 hod.
a bude zakončena slavnostním požehnáním. Mše svatá bude v tento den ráno
v 8.45 hod
Všichni jste srdečně zváni.
Postní mše svaté v Krmelíně
V postní době budou v Krmelíně slouženy každou středu mše svaté v 18,00
hod. ( tj. 8.3.,15.3., 22.3., 29.3.,1.4., 8.4. 2017 )

RŮZNÉ

RŮZNÉ

RŮZNÉ

RŮZNÉ

RŮZNÉ

Pozvánka k misijní činnosti v postní době 2017
Milí farníci,
chtěli bychom Vás pozvat k pomoci chudým. Zveme Vás ke sběru potřeb pro

chudé v Etiopii a Indii, kterým pomáhají misionářky lásky Matky Terezy.
Sbírka proběhne ve spolupráci s Nadačním fondem Betlém nenarozeným, který
již několik let tuto činnost podporuje finančně i materiálně. Balení a odesílání
balíků s materiální pomocí zajišťují dobrovolníci. Seznam věcí, které sestry pro
svoji činnost a pro své chudé potřebují, je daný. Můžete tedy přispět tak, že si
sami vyberete ze seznamu, co nakoupíte. Seznamy potřeb a sběrné koše budou
od popeleční středy do konce postní doby umístěny v kostele ve Staré Bělé a v
Krmelíně. Pokud se v rodinách rozhodnete v postní době ušetřit nějakou
korunku a spolu s dětmi pomoci odeslat balík, můžete přispět i finančně na
úhradu poštovného do pokladničky u sbírkového koše.
Na závěr motivační slova Matky Terezy: "Sami víme, že to, co děláme, je
kapkou do moře. Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla, chyběla by tam."
(Duchovní texty Matky Terezy z Kalkaty)
Za spolupráci děkují rodiny z farnosti.
Poděkování
V těchto dnech byla dokončená oprava krovu kostela sv. Jana Nepomuckého ve
Staré Bělé. Oprava to byla poměrně náročná, protože se nesměla narušit
měděná krytina střechy. Přístup do postižených míst byl také nejednoduchý a
pracovalo se v ztížených podmínkách – zima pod krovy byla stejná jako venku.
Zásluhou pana Josefa Hořínka a pana Gejzy Machaly oprava proběhla úspěšně
a dílo v hodnotě 287.000,- Kč se zdařilo. Ani jsme si předtím úplně
neuvědomovali, že situace byla až tak vážná, že dokonce už došlo i k prohnutí
střechy v poškozeném místě a hrozilo úplné propadnutí na klenbu.
Proto děkuji zmíněným pracovníkům za provedení náročné opravy a těším se
na další spolupráci.
otec Bohuslav

Několik myšlenek a postřehů k hnutí Modlitby matek a Modlitby otců
V minulých dnech se mi dostal do rukou rozhovor s P. Šebestiánem
Smrčinou OFM, který je představeným bratrů františkánů v Moravské
Třebové a zároveň duchovním asistentem hnutí Modlitby matek v ČR.
Několik jeho myšlenek si dovolím zde uvést tak, jak jsem je pochopil:
- Doba velikého rozpětí činností, myšlenek a postojů často vede ke
ztrátě orientace a omylům…..
- Modlitby matek a v nich soustředěná naprostá důvěra v Boha, se
stávají až prorockou odpovědí na přítomné dění. Jde o ozdravení
ducha křesťanské víry malých i velkých.
- Rozhodně hnutí Modlitby matek není snahou o zviditelnění se žen.
Ženy své hnutí chápou jako dílo Ducha svatého a mateřství jako své
místo v církvi.
Jsem moc rád, že i v naší farnosti toto hnutí Modlitby matek máme.
Když jsem však četl dále, dozvěděl jsem se, že existuje i hnutí
Modlitby otců.
I toto hnutí má stejného ducha pospolitosti a pokorného hledání Boží
vůle. I zde jde o ozdravení ducha křesťanské víry malých i velkých.
Tato otcovská společenství pomáhají mužům nacházet ve své rodině
opět i jinou dimenzi, než jen otce živitele po hmotné stránce. Otec – jako
duchovní opora v modlitbě i v konkrétní situaci, tak často mladým lidem
v dospívání schází.
I toto hnutí Modlitby otců má svou brožurku modliteb a hned z obalu
této knížečky mě zaujala tato myšlenka:
- Muži, ve snaze zabezpečit rodinu, zapomínají žít.

A ještě něco z myšlenek otce Šebestiána.
V době krize rodiny a nezájmem o autority může tato spiritualita
navrácet chlapy do správné podoby mužství. Pomáhá revitalizovat pojetí
otce, tvořit jeho nový ideál.
Co teď s tím? Nabídka tu je. Brožurky s modlitbami není problém
natisknout. Ale to ostatní už je na mužích samotných.
otec Bohuslav
Změna času
Ze soboty 25.3. na neděli 26.30 dochází ke měně zimního času na letní
(Budeme spát o 1 hodinu méně . )
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Mlčení Šúsaku Endó
16. února vstoupil do českých kin film Mlčení Martina Scorseseho, který je
zfilmován podle knihy japonského spisovatele Šúsaku Endó.
Jde o příběh dvou jezuitů, kteří se vydávají do Japonska najít svého učitele
Ferreiru, o kterém se dověděli, že se zřekl víry. Ferreira byl považován za
velice zásadového a pevného kněze, který po dlouhá léta šířil v Japonsku
víru a často sám referoval o těžkých zkouškách, které křesťané v Japonsku
musí pro svou víru podstupovat.
Příběh je velice silný. Staví čtenáře před velice složité, ale také zásadní
otázky. Jak bych se zachoval já? Při čtení této knihy mě často napadalo, že
my, křesťané žijící v Evropě, v této době, jsme povinni napnout veškeré své
síly pro šíření dobra a lásky kolem sebe. Máme pro to totiž ty nejlepší
podmínky. V podstatě nás nic neomezuje – kromě našeho strachu a
pohodlnosti.
Ukázka z knihy:
„ Záleží ti víc na sobě než na nich. Alespoň na vlastní spáse. Jestli odvoláš,
ti lidé budou vytaženi z jámy. Budou vysvobozeni z utrpení. Ale ty přesto
přese všechno nechceš odvolat. Bojíš se zradit církev. Bojíš se stát takovou
poskvrnou církve, jakou jsem já.“ Ferreira to řekl jedním dechem, jakoby
rozzlobeně, pak ale dodal tiše: „Se mnou to bylo také tak. V té temné,
studené noci jsem uvažoval stejně jako ty teď. Je ale tohle láska? Kněz má
jít v Kristových šlépějích. Kdyby byl Kristus na tvém místě ---„

Ferreira na okamžik umlkl, pak ale řekl zřetelně a pevně:
„Kristus by se kvůli těm lidem určitě zřekl víry.“
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V očích duchovenstva se jistě
stal ostudnou poskvrnou celého
stavu. Ale co jsem vlastně
učinil? Jedině Pán ať soudí mé
srdce a ne tihle lidé. Což to
vůbec dokážete pochopit, vy
tam? Vy, představení pro
Macao, kteří si žijete v Evropě?
Konáte si svou apoštolskou
práci kdesi v pohodlí, na
pokojném, bezpečném místě,
stranou vichřic, pronásledování
a mučení. A protože jste tam,
na druhém břehu, zachovali
jste si pověst vynikajících
duchovních. Vy generálové,
kteří posíláte vojáky do bitevní
vřavy a sami se ohříváte ve
stanu u ohně. Jak mohou
takovíto vůdcové obviňovat
vojáka za to, že padl do zajetí?
Ne, to jsou jen výmluvy. Klamu sám sebe. Kněz chabě potřásl hlavou. Proč
se právě teď tak zbaběle vymlouvám? Zradil jsem. Ty ale, Pane, sám jediný
víš, že víry jsem se nezřekl. ..…
Markéta Jurišicová
PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

Co říct a co ne?
Člověku, kterého máme rádi, bychom neměli říkat 27 věcí:
„Já jsem ti to říkal; jsi jako tvá matka; máš pořád špatnou náladu; ty
jsi se zbláznil; za to můžeš ty; co to s tebou je; na všechno umíš jenom

nadávat; ať udělám cokoli, nic ti není dost dobré; dobře ti tak; proč nikdy
neposloucháš, co ti říkám; musíš být zodpovědnější; na co pořád myslíš; jsi
nemožný; nechápu, jak jsem se do tebe mohl zamilovat; z tebe nikdy nic
nebude, i kdybych se na hlavu stavěl; já si můžu dělat, co chci; jestli se ti to
nelíbí, klidně si běž pryč; děláš samé hlouposti; zase další nesmysl; myslíš
jen sám na sebe; kdybys mě opravdu miloval, tak….; jsi jako malá; ty se
umíš akorát vymlouvat; vezmi si prášky na uklidnění; co máš za problém; já
tě nechápu; ty musíš mít vždycky pravdu.“
Je 37 věcí, které byste měli tomu, koho máte rádi, říkat bez ustání:
„To jsi udělal pěkně; jsi fantastický; to bylo krásné; dnes ti to moc
sluší; bez tebe mi pořád něco schází; vážím si toho, co jsi pro mne za ty roky
udělal; ty jsi pro mne v celém životě nejdůležitější: jsi důležitější než děti,
práce, kamarádi, všechno; kdybych si měl znovu vybírat, vzal bych si zase
tebe; dnes chci být s tebou; chyběl jsi mi; celý den jsem na tebe musel
myslet; je krásné se ráno probudit vedle tebe; budu tě milovat celý život;
rád se dívám, jak ti svítí oči, když se směješ; jako obvykle ti to moc sluší;
důvěřuju ti; na tebe se vždycky můžu spolehnout; je mi s tebou dobře; jsem
hrdý, že můžu být s tebou; je mi to líto; udělal jsem chybu; pověz mi, co by
se ti líbilo; pověz mi, co plánuješ; rád tě poslouchám; jsi mimořádný člověk;
nedokážu si představit život bez tebe; můžu ti nějak pomoct; modli se za mě;
dnes jsem se za tebe modlil; každý okamžik, který strávíme spolu, má
obrovskou cenu; děkuji ti za tvou lásku;děkuji ti, že mě bereš takového, jaký
jsem; děkuji ti, že tu jsi se mnou; s tebou je každý den krásnější.“
Z knihy Brunno Ferrero : Osvěžení pro duši

Je život můj?
Je život můj? Má každý svůj?
Na zemi začíná, po letech zhasíná.
Kdo ti ho dal? Sám sis ho vzal?
On své má znění od narození.
Je to dar velký od roditelky.
Když otevřeš oči, hlava se ti točí.
Nevíš co dělati, začínáš plakati.

První den v životě, nevíš co čeká tě,
Jakou cestou půjdu, co na světě najdu?
Co v žití čeká tě, není vždy ve zlatě.
Trnitá cesta vedla i Krista.
Ale když pochopíš, svůj život otočíš.
Člověk je tvorem, má býti vzorem.
Pro každého blízkého, který těžký život má
A tomu se pomáhá.
To je úděl člověka a to každého čeká.
Pokud splníš úkol svůj, poradí ti anděl tvůj.
I když léta běží, snaž se býti svěží.
Poděkujme Pánu, svému Bohu, nebi andělskému
ať nás chrání cestou stále, ať neskončí nenadále.
Proto prosme všichni stále, když se sejdem v katedrále
Ať odpustí šťastně, co jsme udělali špatně
A pozve nás k sobě, když nám tělo skončí v hrobě.
Strýček z Bělé
Jarní zvony
Jarní zvony jinak zvoní,
když je vlahý vítr žene.
Střásly sníh i jinovatku,
v zimě byly nastuzené.
Ted´procitly ze zakletí,
uslyšíš je na tři míle.
Štastně jásají jak děti,
zvoní zlatě, zvoní bíle.
Hana Rakusová
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 21.3.2017
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce

1.
2.
3.
4.
5.
Ne
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ne
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ne

06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55

Za živou a zemřelou rodinu Javorkovu a Matějovu.
Za zemřelou rodinu Svěchovu, Londovu a Plaskurovu.
Za Vojtěcha Adámka, celou rodinu a duše v očistci.
Mše svatá
Za paní Evu Doležílkovou a manžela Stanislava.
Za + Marii Lindovskou, manžela a rodiče.
Za Josefa Filipa, rodiče a živou rodinu.

18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.45

Na jistý úmysl.
Za Vlastu Šeděnkovou, manžela Jaroslava a Cyrila Volného a živou rodinu.
Za + Hedviku Hlavenkovou a dvoje rodiče.
Za Josefa Chamrada, manželku a děti.
2. neděle postní
Za farníky
Za + Jiřinu Hermovou a manžela.
Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za Jaromíra a Svatavu Cholevovy z Nové Bělé a rodiče z obou stran.

18.00
07.30
18.00
07.30
10.00

Za zemřelého P. Josefa Nováčka a sestru Františku.
Za živou rodinu.
Za Václava Kaloče, manželku Marii a živou a + rodinu.
Za farníky
Za + Ludmilu Sýkorovou, manžela a rodiče z obou stran.

20.

06.55
18.00

21.
22
23.

18.00
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00

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

Za farníky
Na poděkování Pánu Bohu za dar života a víry.

Popeleční středa
Den přísného postu

1.neděle postní

Za + Vladimíra Kopku, 3 setry a rodiče.
Poděkování Bohu za přijatá dobrodiní a další Boží ochranu a za živou rodinu.
Za + Františka Havlinu, manželku, dva syny, zetě a vnoučata.
Za Marii Adamusovou, manžela a vnuka.

Poděkování za dar života 85 let, dar víry a prosba za další ochranu pro celou rodinu a
rodin dcer a vnuků.
Za počaté, nenarozené děti

Za Alžbětu Šeredovou, manžela,+ děti a živou rodinu.
Za muže a mládence z naší farnosti.

3. neděle postní
Sbírka na diecézi
Slavnost sv. Josefa

Za + Marii a Josefova Procházkovy, živou rodinu a duše v očistci.
Za + rodiče Zdenku a Zdenka Košárkovy.
Za + rodiny Pchálkovu a Andrýskovu.
Za živou a zemřelou rodinu Foltovu, Kozubkovu a Čížovu.

Za matky v požehnaném stavu, rodiny a mládež , aby dokázala žít v předmaž. čistotě.
Poděkování za dar života a zdraví, s prosbou o Boží požehnání a ochranu.

Za + Martina Matěje a za živou a + rodinu.
Za farníky

4. neděle postní
Sbírka na opravy ve farnosti

Za + Vlastu Kudělkovou, živou a + rodinu a duše kněží a všech, za které nikdo neprosí.
Za živou a + rodinu Dlouhou a Kudělkovu.
Za + rodiče, 2 prarodiče, za živou rodinu Mazákovu a uzdravení sestry Anky.
Za + Jana Myšku a manželku Annu.
Za + Marii Adámkovou, manžela,dceru a syna, sestry a bratry.

Abychom všem přinášeli Kristovo světlo, musíme kromě nadpřirozených prostředkůn
brát v úvahu také běžné zásady mezilidského soužití.
Rozmluvy s Bohem

