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Pojednání o lásce k Bohu – sv. František Saleský

Kalvárie je horou milujících.
Každá láska, která nepochází z hořkého utrpení a smrti Vykupitelovy, je
lehkomyslná a nebezpečná. Neblahá je smrt bez smrti Vykupitelovy;
neblahá je i láska bez smrti Vykupitelovy. Láska a smrt jsou v utrpení
našeho Pána tak smíšeny, že člověk nemůže nosit v srdci jednu bez druhé.
Na Kalvárii nelze mít život bez lásky, ani lásku bez smrti Vykupitelovy.
Ostatně všechno je buď věčná smrt nebo věčná láska.
Přijď Duchu svatý a zapal naše srdce svou láskou.
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Každý sudý čtvrtek v měsíci
od 10.00 hod
Modlitby matek
od 09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
10.04.2017
24.04.2017
Čtení Bible
Pondělí

03.04.2017
17.04.2017

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
po večerní mši svaté 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 kázání
Ve dnech 10. – 12.4.2017
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
06.04.2017
16.00 - 19.00 hod
Sobota
08.04.2017
9.00 – 12.00 a 13.30 – 15.30 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 13.04.- . 17.04.2017

Zelený čtvrtek 13.04.2017
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 14.04.2017
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 15.04.2017
Stará Bělá
00.00 – 21.00
Nepřetržitá adorace u Božího hrobu
07.30
Modlitba Ranní chvály
21.00
Obřady Velké noci

Krmelín
08.00
08.00 – 09.00
20.00

Modlitba Ranní chvály
Bdění u Božího hrobu
Obřady Velké noci

Neděle Hod Boží velikonoční 16.04.2017
07.30 a 09.00
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 17.04.2017
07.30
Mše svatá
08.45
Mše svatá

Stará Bělá
Krmelín

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

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 02.04.2017. Výjezdní křížová cesta do Rudy u Rýmařova
Výjezdní křížová cesta v přírodě
V neděli 2. dubna 2017 v 15 hodin se uskuteční již 7. výjezdní křížová cesta
starobělské farnosti tentokrát na Křížovém vrchu v Rudě u Rýmařova.
Unikátní křížová cesta z roku 1760 nemá nikde ve světě obdobu a vede od
kostela P. Marie Sněžné v Rudě asi 600 metrů do kopce s mírným
převýšením, odkud je úžasný rozhled do hanácké roviny, výhled na Jeseníky
a další hory i vrchoviny. Jednotlivá zastavení křížové cesty výjimečné
výtvarné úrovně představují umělecké plastiky ve tvaru srdce, obsahující
reliéfy pašijových scén. Dvanácté zastavení je pak sousoší v nadživotní
velikosti.
Protože v letošním roce pojedeme do vzdálenějšího místa naší diecéze, na
cestu autem je nutno počítat nejméně se dvěma hodinami (trasa: Stará Bělá,
Opava, Bruntál, Rýmařov, Horní Město, Tvrdkov, Ruda u Rýmařova – cca
100 km).

Přijměme výzvu Pána Ježíše k jeho následování, učme se chápat smysl kříže,
vlastních nehod a utrpení a využijme příležitosti k vlastnímu
sebeposvěcování i modlitbě za kraj, na němž leží tíha sudetské minulosti.

13. zastavení křížové cesty na Křížovém vrchu v Rudě
Srdečně zvou otec Bohuslav a Marek Forgač

„On chce, aby se v modlitbě osvědčilo naše přání, a my se tak stali schopní
přijmout to, co je nám ochoten dát.“ (KKC 2737)

Postní putování s prosbou za nemocné
Z m ě n a - v y j de m e u ž j e n 2 x a t o t a kt o :

ve středu 29.4. od kostela ve St. Bělé v 16.30 h. přes dráhy
na mši sv. do Krmelína v 18:00 h. Kdo potřebuje zajistí si odvoz zpátky.


ve středu 5.4. se sejdeme na mši sv. v Krmelíně v 16..45 h. , společně pak
budeme putovat domů. Mše sv. bude sloužena za tyto naše úmysly:

za poutníky a jejich rodiny; za nastávající maminky a jejich dět; za požehnání
pro rodiny toužící po dětech; za uzdravení maminky Martiny, za Hanku,
Katku a Moniku na vozíčku a požehnání pro jejich rodiny; za farníky
trpící psychicky a o kterých ani nevíme; za pana Havlinu a jeho manželku
a celou rodinu, za zdraví pro malého Štěpána; za dobré vztahy v rodinách
a ve farnosti; za dar víry a lásky; za horlivost ve víře a vřelou otcovskou a
mateřskou lásku pro nás rodiče, za muže, aby našli svou identitu nejen
jako člověka ve společnosti, ale také jako hlavy rodiny a jako části
těla Kristova; za pokoj v rodinách v záležitostech dědictví; za ochranu
našich dětí od všemožných virů a alergií; za ochranu našich dětí před
Zv ou MM
závislostmi na drogách a sociálních sítích

Nikodémova noc - každé 1. a 3. pondělí v měsíci 20.00 - 21.00 v kostele sv.
Jana a Pavla v Krmelíně
Pozvání k modlitbě a rozjímání ve tmě a tichu kostela. V dubnu bude
Nikodémova noc jen v pondělí 3. 4.
Misijní sbírka
Milí farníci, děkujeme všem, kteří se zapojili do nákupu potřeb pro Indii a
Etiopii. Koš pod nástěnkou se velmi rychle plní a je na čase přemýšlet o tom,
kdo a kde balíky zabalí a pošle. Ve Staré Bělé je balení balíků zatím
plánováno na pondělí 1. května odpoledne na faře, v Krmelíně v pátek 12.
května odpoledne v domečku.

Máme dva stěžejní motivy, na kterých naše činnost stojí. Ten první je velmi
zřetelný, pomoc lidem v oblastech chudoby. Druhý je možná zřetelný méně,
ale je stejně důležitý. Je to pomoc vlastním dětem, naučit se soucitu a
odpovědnosti za svět. Víme, že jsme malí, ale i tak můžeme pomoci lidem,
žijících v nedostatku. Můžeme vlastníma rukama zabalit do balíku müsli
tyčinku, která je pro nás jen zdravou sladkostí, kdežto dítěti, kterému ji
posílám, vydrží na dva dny obživy. Proto k balení misijních balíků zveme
všechny, ale hlavně děti a jejich rodiče.
za rodiny z farnosti Pavla Lejsková

Z FARNÍ KRONIKY * Z FARNÍ KRONIKY * Z FARNÍ KRONIKY
P. Fabian Gregárek se narodil v roce 1861 v Troubkách u Přerova. Kněžské
svěcení přijal v roce 1885. Tři roky kaplanoval ve Hroznové Lhotě, dva
roky ve Výškově a tři roky ve Velkých Penčicích. Farářem ve Staré Bělé se
stal v červenci 1893.
Kromě toho , že v roce 1896 založil kroniku farnosti
- zřídil i deník kapli a křížů
- pořídil seznamy zde existujících bratrstev
- uspořádal farní knihovnu.
Pro vizitaci v roce 1897 pak sepsal:
inventář - farního kostela
- farního obročí
- farní budovy
- farní knihovny
- farního archivu atd.
Bohužel, nic z toho, až na farní kroniku se na faře nedochovalo.
V 50-tých létech minulého století vydal tehdejší totalitní režim nařízení o
odebrání veškerého písemného materiálu z far staršího roku 1950.
Možná se ještě něčeho dopátráme ve státních archívech.
Příště o historii některých kostelních soch.
otec Bohuslav

FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
Dotaz :Co se ví o hrobu P. Fabiána Gregárka?
Hrob otce Fabiána už bohužel oficiálně neexistuje. Víme, kde byl
pochován, když 25.1.1955 zemřel.
Z neznámých důvodů, asi jeho hrob nebyl dostatečně udržován,a tak toto
hřbitovní místo bylo před několika lety pronajato novému zájemci.
Po domluvě s p. Milanem Foltou, správcem hřbitova, začneme po
velikonocích organizovat postavení nějaké důstojné památky na tuto velkou
osobnost nejen farního společenství, ale i celé obce.
Na našem hřbitově bylo pochováno podle dochovaných záznamů na
pomnících 15 kněží, z nichž jediný P. Fabián Gregárek nemá pomník. Ať už
jsou to kněží, kteří zde působili nebo odsud pocházeli, anebo jen projevili
přáni být zde pochováni.
P. Grogulský
* ?
P. Fabián Gregárek
* 1861
P.Inocenc Mácha
* 1869
P. Albín Mácha
* 1874
P. Josef Stříž
* 1878
P. Karel Stuchlý
* 1879
P. Petr Lička
* 1884
P. Viktor Andrýsek
*1892
P. Alois Olšovský
* 1893
P.Alois Lyčka
* 1914
P. Josef Nováček
* 1915
P.Jaroslav Barta
* 1923
P. Rudolf Adámek
* 1923
P. Hynek Wiesner
* 1940
P. Pavel Forgač
* 1950
P. Josef Bittner
* ?
pochován v Opavě na městském hřbitově.

+ kol. r. 1880
+ 1955
+ 1928
+ 1939
+ 1956
+ 1946
+ 1960
+ 1947
+ 1957
+ 1992
+ 1975
+ 2007
+ 2009
+ 2014
+ 2011
+ 1972, dlouholetý farář, je

Otázka do příštího čísla: Co jsou to odpustky, k čemu jsou dobré, proč se
máme snažit je získávat? Pár slov k historii.
Na odpověď se můžete těšit v příštím čísle

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Boris Simon
Hadráři z Emauz
Sv. Filip Neri, sv. Jan Bosco, sv. matka Tereza, Guy Gilbert, Marián
Kuffa, …
Tito všichni mají jedno společné – zasvětili svůj život těm, o které nikdo
nestál. Lidem na okraji společnosti, lidem opovrhovaným, vyhýbaným.
Jejich příběhy inspirují celé generace. Díky nim vidí a začíná řešit
společnost problémy, které dříve neviděla, nebo nechtěla vidět.
Otec Pierre – francouzský kněz a
dokonce i poslanec patří do této
společnosti. Po druhé světové
válce založil dílo, které bylo
záchranou pro chudé a zlomené
lidi, kteří už neviděli žádnou
naději pro svůj život.
Kniha Hadráři z Emauz je vlastně
stará. Poprvé byla vydána v roce
1954, ale je neuvěřitelně aktuální
a čtivá. Jsou zde mapovány
počátky práce otce Pierra, kdy
ještě nebylo jasné, jak se toto dílo
bude dál rozvíjet.
„První emauzská komunita žila ve
starém domě na pařížské periferii,
živila se sběrem hadrů a odpadků
a stavěla svépomocí jednoduchá
obydlí pro další lidi bez domova,
pro opuštěné, zoufalé, alkoholiky
či jinak strádající. Bezdomovci zde tak nejen získali zázemí a materiální
pomoc, ale tím, že sami pomáhali druhým, jim bylo navráceno vědomí
jejich
lidské
důstojnosti.
Emauzské hnutí je v současné době rozšířeno po celé Francii a působí také v
dalších padesáti zemích světa. Jeho zakladatel byl dvakrát navržen na
Nobelovu cenu míru a pravidelně obsazoval první místo v žebříčku

nejpopulárnějších osobností Francie. Knihy a myšlenky abbé Pierra k
aktuálním otázkám vyšly v mnoha světových jazycích.“
(zdroj: Databáze knih)
Markéta Jurišicová
PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

Být člověkem
Lidství je těžké a bolestné a neodvolatelné
Jako sevřené čelisti dravce
Jakmile vstoupí duch do těla
V té bílé hodině bezčasí
Říká ano bolesti
Nikdo z nás si život nedal
Ani nevybral vědomě
Byli bychom raději
Vlahým dechem moře
Než obnaženým křehkým jadýrkem
Ve studeném vesmíru lhostejnosti
Ale je ta Vůle jež nás stvořila
Tak hluchá a neúčastná ?
Kdysi kráčel pod hvězdami MUŽ
Který poznal co je to být člověkem
Až do dna
A z chápající lásky vzal naši úzkost
Na svá bedra
Aby už nikdo nemusel křičet hrůzou
V chřtánu temnoty
Posvětil v nás bratrství a milosrdnou něhu
Potvrdil a dokázal
Že BÝT ČLOVĚKEM
Má smysl
Hana Rakusová

PŘÍBĚHY

Soudek
Žil jednou jeden rytíř, který odvážně bojoval po všech koutech království.
Až mu jednoho dne střela z kuše při šarvátce prostřelila nohu a téměř
ukončila jeho dny.
Když se léčil ze svého zranění, zahlédl ráj, ale ve veliké dálce, téměř
v nedohlednu, zatímco sálající peklo s vraty dokořán bylo těsně vedle něj.
Už dlouho totiž nedbal na žádné sliby ani pravidla rytířství a stal se z něj
krvelačný a bezohledný voják, který bez výčitek vraždí bližního, rabuje a
žádné násilí mu není cizí.
Plný strachu zahodil po uzdravení přilbici, meč a brnění a vydal se pěšky
k jeskyni, ve které bydlel jeden svatý poustevník.
„Otče, přál bych si, aby mi byly odpuštěny hříchy, protože mám velký
strach o spásu své duše. Vykonám jakékoli pokání. Ničeho se nebojím!“
„Dobře, synu,“ odpověděl poustevník. „Stačí jediné: naplň mi tento
soudek vodou a přines mi ho.“
„Cože? To je pokání pro děti nebo pro slabé ženské!“
Rytíř hrozivě zamával pěstí, ale vidina šklebícího se ďábla ho hned zkrotila.
Vzal soudek pod paži a s brbláním zamířil k řece.
Ponořil soudek do vody, ale ten se nenaplnil.
„V tom je nějaké kouzlo,“ zařval kajícník. „Ale teď se uvidí.“
Vydal se k prameni – soudek tvrdohlavě zůstával prázdný. Rytíř se
zlostně vrhl ke studni. Škoda námahy!
O rok později přišel ke starému poustevníkovi otrhaný chudák s nohama
do krve rozedřenýma a se soudkem pod paží.
„Otče,“ řekl rytíř (byl to opravdu on ) tichým a zoufalým hlasem, „byl jsem
u všech řek a pramenů v království , ale soudek se mi naplnit nepodařilo…
Teď vím, že mi mé hříchy nebudou odpuštěny. Budu na věky zatracen! Mé
hříchy, tak těžké hříchy…. Litoval jsem jich příliš pozdě.“
Slzy mu stékaly po vyhublé tváři, Jedna maličká slza sklouzla po hustých
vousech a kápla do soudku. Soudek se rázem naplnil až po okraj tou
nejčistší, nejčerstvější a nejlepší vodou, jakou kdy kdo viděl.
Jedna slzička lítosti….
Z knihy 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 22.4.2017
Za chyby tisku neručíme Vaše redakce

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

07.30
18.00
07.30
10.00

Za živou a + rodinu Jurišicovou.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za farníky.
Udílení svátosti Pomazání nemocných

06.55
18.00
06.55
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
21.00
07.30
09.00
07.30
18.00
06.55

Za + Jaroslava Valu, manželku, syna a duše v očistci.
Za pana Rudolfa a Rozálii Foltovy a pana Miroslava a Růženu Foltovy.
Za + Jiřího Madara, Jiřího Bureše, Andělu Novákovou a živou rodinu.
Poděkování za 45 let manželství a další Boží ochranu.
Za + Barunku Máchovou, manžela, dceru EvuWeimannovou a živou rodinu.
Za Jana Sýkoru, manželku a dva syny
1.pátek v měsíci
Za Rostislava Holaina, manželku, rodiče a sourozence z obou stran.
Za Stanislava Hoduru, rodiče z obou stran, sourozence a duše v očistci.
Za + Marii Jarolímovou, manžela, syna a duše v očistci.
Květná neděle
Za farníky
Za Josefa Paličku, manželku, rodiče z obou stran a vnučku Renátu.
Za Viléma Vondrušku, manželku a syna Vladimíra.
Za rodinu Olšovsku.
Za farníky.
Zelený čtvrtek
Obřady Velkého pátku.
Velký pátek - Den přísného postu
Obřady Bílé soboty – Za farníky
Sb. na chrámy ve Svaté zemi ( v kapli)
Na poděkování za 10,15 a 26 let s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na kněžský seminář
Za + Ludmilu Valovou, snachu Marii a živou rodinu.
Velikonoční pondělí
Za Marii Adámkovou, manžela a celou rodinu.
Za + Ludmilu Adámkovou, + dceru a + vnuka.

20.

06.55
18.45

21.
22

18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00

23.
Ne

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

Na poděkování za 15 let manželství s prosbou o Boží pomoc do dalších let společného
života
5. neděle postní

Za Václava Dedka,rodiče a duše v očistci.
Za počatý nenarozený život děti.

Za živé a + skauty a za dobrodince skautského střediska.
Za + Jaroslava Hořínka, dvoje rodiče, bratra, švagra a živou rodinu.
Za Miladu Pardýlovou, její sestru, rodiče a živou rodinu

Za + manžela, ing. Vladimíra Lapčíka, jeho rodiče Františku a Cyrila a za živou rodinu.
Za farníky.

Za + Františka Březinu, sourozence, rodiče a duše v očistci.
Za Jiřího Adámka, rodiče z obou stran, sestru, bratra a živou rodinu.
Za + Františku Matějovou, manžela, rodiče z obou stran, vnuka a za duše v očistci.

Za + Stanislava Nováčka, + rodiče a duše v očistci.

Za Jaromíra Šindela a duše v očistci.
Za společenství Modlitby matek a jejich rodiny.
Prosba o Boží požehnání a vedení pro rodiny Svěchové, Lindovsku a Hořínkovu.

Za farníky.
Za biřmovance

Sbírka na opravy ve farnosti

Od prvních století existence církve se žena nenahraditelným způsobem zasluhuje o
šíření Božího království.
Rozmluvy s Bohem

