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Červen 2017

Červen: měsíc eucharistický
P.Pius Parech o trojím příchodu Krista:
1. V dějinách – v Betlémě
2. V Tajemství – skrze milosti - to se děje teď
3. V Majestátu – jako soudce na konci věků
Pán k nám přichází zahalen tajemstvím, neviditelně, tiše, v pokoji a
jednoduchosti, mnoha způsoby každý den.
Zvláštní soustředění si zaslouží tajemství příchodu Krista v Eucharistii.
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše napsala: „Náš Pán nepřichází z nebe každý
den jen proto, aby zůstal ve zlatém ciboriu.

Přichází, aby našel jiné nebe, nebe našeho srdce, v němž nachází potěchu.“
Eucharistie je ze své podstaty veřejná a zaměřená na společenství.
Neustále nás zve k vyjíti ze sebe, v lásce, jež se obětuje pro druhé.
( Pár myšlenek kardinála Timothy M. Dolana k eucharistii ).
Ať nám pomůže tento měsíc opět se nadchnout pro Ježíše Krista
eucharistického, jak při prožívání mše svaté, při přijímáni svátostného
pokrmu, tak i při adoraci Nejsvětější svátosti.
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
každý sudý čtvrtek v měsíci
10.00 hod
předtím modlitby matek
09.30 hod
Čtení Bible
Pondělí
Dětská schola
Každý pátek

05.06.2017
12.06.2017
26.06.2017

Modlitby matek
Každou sobotu

19.00 hod
19.00 hod
19.00 hod
od 16.30 hod

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

Rozjímavý růženec
Každou první sobotu 6.40h se modlíme na přání Panny Marie Fatimské
rozjímavý růženec se zasvěcením, přidejte se k nám.

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 počatého nenarozeného
života dětí
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.
Pouť k sv. Janu a Pavlu v Krmelíně
Pouť k sv. Janu a Pavlu v Krmelíně oslavíme slavnostní mši svatou v neděli
25.6.2017 v 8.45 hod.

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

Smažení vaječiny
V neděli 4.6. zve KDU – ČSL na tradiční smažení vaječiny do Katolického
domu. Začátek v 15.00 hod.
Vigilie k Duchu svatému s adorací
V sobotu 3.6. se bude konat v kostele v Krmelíně „Vigilie k Duchu svatému
spojená s adorací. Začátek v 19.00 hod mši svatou, poté bude následovat
adorace před Nejsvětější svátosti. Všichni jsou srdečně zváni.
Novéna ke sv. Antonínovi 4.6. – 13.6.
Milí farníci, zveme Vás k účasti na novéně k sv. Antonínu Paduánskému.
Kdy se už dvanáctým rokem po devět dní budeme scházet u vybraných
kapliček a křížků ve Staré Bělé a prosit o přímluvu sv. Antonína v
nejrůznějších potřebách. Letos se chceme scházet už v 17.30, abychom se
mohli zúčastnit i večerních mší svatých ve dnech, kdy jsou. Modlitba nám
trvá asi 20 - 30 minut a je vybrána z knížky "Dvě novény ke svatému
Antonínovi". Kdo by chtěl s námi utvořit devítidenní společenství a prosit
Pána skrze dlaně sv. Antonína o nalezení toho, co ve svých životech
postrádáme, je vítán. Přesný plán putování na nástěnce v kostele
za ctitele sv. Antonína
Pavla Lejsková

Nikodémova noc
V měsíci červnu bude v kostele sv. Jana a Pavla v Krmelíně Nikodémova
noc - soukromá modlitba v tichu a šeru noci - v pondělí 5. 6. a 19. 6. v čase
21.00 - 22.00
9.6. 2017 Noc kostelů - kostel sv. Jana Nepomuckého - program
18.00
18.45
19.30 –
20.15
21.00
22.00
22.45
23.30

Mše svatá
Vystoupení malé scholy
Vystoupení dětí ze ZŠ Stará Bělá a ZUŠ Petržalky při ZŠ
Stará Bělá
Schola Proskovice
Koncert duchovní hudby v podání Lidové konzervatoře
a muzické školy v Ostravě
Krátké varhaní vystoupení sl. Michaely Jarolímové
Střední schola SB
Noční adorace s požehnáním

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.
V kapli bude vernisáž fotografií s názvem VÍRA V DÍLE LIDSKÝCH
RUKOU. Autorem těchto reprodukcí je MUDr. Jiří Folta.
Součásti Noci kostelů bude ochutnávka mešního vína.
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
Slezská lilie 2017
Sedmý ročník mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie se
v letošním roce uskuteční od 8.6. do 11.6. 2017.Více informací naleznete na
stránkách festivalu: www.slezskalilie.cz.

Farní turnaj v malé kopané
Dovolujeme si Vás pozvat na 11. ročník Farního turnaje v malé kopané
pod záštitou Orla Stará Bělá a římskokatolické farnosti Stará Bělá v neděli
11.6.2017 na orelské hřiště u kostela. Registrace začíná v 13,30 a zahájení
bude ve 14,00. Zápisné na družstvo bude 100 kč.
Maximální počet hráčů v družstvu je 4 (bude se hrát ve třech; hraje se na
umělém povrchu – fotbalové kopačky zakázány). Je doporučeno věkové
omezení od 14ti let. Akce proběhne za každého počasí. Všichni jste srdečně
zváni.
Těší se pořadatelé.
Dětský den
Skřítek Kvítek a skautské středisko srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na
Dětský den, který se uskuteční v neděli 18. 6. 2017 od 15 hod. na farské
zahradě.
maminky ze Skřítka Kvítka

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Deník venkovského faráře
Rozhovor Josefa Beránka s Janem Rybářem SJ
Kniha, kterou chci dnes představit, se stala letos vítězným titulem v anketě
Dobrá kniha, kterou každoročně vyhlašuje Katolický týdeník. Jde o anketu,
kde hlasuje řada známých českých osobností z křesťanského prostředí.
P. Jan Rybář SJ oslaví v červenci své 86. narozeniny a na otázky, které mu
klade publicista Josef Beránek, odpovídá přímo, bez obalu a někdy velice
provokativně. Jan Rybář zažil 2. světovou válku, odsuny, dobu totality,
vězení, podzemní církev, dohled STB, znovunabytí svobody a nové počátky
demokracie.
Jezuité pozorují svět a jeho projevy, aby hledali stále nové cesty a způsoby,
jak pracovat k větší oslavě Boha. Snaží se držet s dobou krok, a proto jsou
často velmi pokrokoví, někdy i předběhnou svou dobu. Jan Rybář si často
stýská, že naše církev ustrnula ve starozákonním myšlení. Zmiňuje, že
nastává doba větší laicizace církve, burcuje laiky k větší zodpovědnosti za
církev a kněze ponouká především ke službě. Asi nebude překvapením, že
papež František je pastýřem, ke kterému má velice blízko.
To, co mě na knize stále nejvíce překvapovalo, bylo, že tyto provokativní
myšlenky, které čtu, říká tak starý člověk. Často jsem se musela zastavovat
a přemýšlet, jaký postoj k tomu zaujmu já? Střídaly se u mě pocity

překvapení, zmatku, ale také radosti, lehkosti a velké svobody. Rozhodně
tuto knihu doporučuji všem. Je dobré o své víře přemýšlet.
Ukázka z knihy:

Zbožnému člověku je dobře na kolenou. Je
si tam jistý, nemusí myslet. (Také je lehčeji
ovladatelný.) Nemá odvahu vstát a jít
Kristu do náruče. Vždyť je hříšník, musí
být pokorný! Převládá v něm totiž nedůvěra
až strach. Proto mu stačí Boží slitování,
odpuštění. To je právě hlavní téma „tradiční
mše“. Ona má blízko ke starozákonním
obětem – Ty nám dáváš odpuštění. Jenže –
Bůh nabízí daleko víc než jen odpuštění.
(viz Luk 15,22). Dejte pozor: Ježíš po celou
dobu hlásání svého evangelia nikdy
nepotřeboval slovo „oběť“, bez kterého se
my neumíme obejít. To slovo dokonce
zkritizoval: „Jděte a naučte se, co znamená,
milosrdenství chci, ne oběť.“ (Mat 9,13).
My se však tímto slovem oháníme ustavičně. Jděte – řekl Ježíš, a my
nejdeme (dál), naučte se, a my nechceme přemýšlet. Máme raději ten dávno
zaběhnutý obětní výměnný provoz. Žijeme dosud starozákonně, 2000 let
zpátky. Obětujeme …
Markéta Jurišicová
PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

A Bůh stvořil otce
Když se Bůh rozhodl, že stvoří otce, začal vysokým a statným tělem.
Anděl, který ho při tom sledoval, namítl: „To bude otec? Když děti budou
tak malé, proč mají mít tak velkého otce? Vždyť s nimi bude moct hrát
kuličky jenom na kolenou, když je bude chtít přikrýt v postýlce, bude se
muset sehnout, a když je bude chtít políbit, aby se zlomil vejpůl!“
Bůh se usmál: „To máš pravdu, ale když ho udělám tak malého jako děti,
nebudou mít ke komu zvedat pohled.“
Potom se Bůh dal do rukou. Uhnětl je velké a svalnaté.

Anděl jen pokrčil rameny: „Jak bude takovýma rukama zabalovat dítě do
plenek a přebalovat ho, rozepínat a zapínat knoflíčky, a co teprve kdyby měl
česat copánky, nebo dokonce vytáhnout třísku z prstu?“
Bůh se usmál: „To vím, ale ty ruce jsou dost velké, aby udržely všechno,
co nosí dítě v kapsách, a dost malé, aby mohly pohladit jejich malé
tvářičky.“
Bůh začal tvořit dvě největší nohy, jaké kdo kdy viděl. Vtom anděl
vybuchl: „To není spravedlivé. Copak si opravdu myslíš, že tyhle dvě lodě
dokážou brzy ráno vyskočit z postele, když se miminko rozpláče? Nebo že
snad dokážou projít houfem hrajících se dětí, aniž by aspoň jedno
nezašláply?“
Bůh se znovu usmál: „Buď klidný, mají úplně správnou velikost. Uvidíš,
budou krásně držet dítě, které si bude chtít sednout „na koníčka“, nebo
vyhánět myši na chalupě, nebo se budou pyšně nosit v botách, které jsou
všem velké.“
Bůh pracoval celou noc. Dal otci málo slov, ale pevný a silný hlas, oči co
všechno vidí, a přesto se tváří tolerantně. A když se nad svým dílem ještě
trochu zamyslel, přidal i slzy. Pak se obrátil k andělovi a zeptal se ho: „A
teď už věříš, že otec může milovat stejně jako matka?“
( Erma Bombecková )
Studenti dostali na jednom semináři za úkol dlouze a vřele obejmout svého otce,
až přijedou na víkend domů.
„To nemůžu“, bránil se jeden. „To by byla jeho smrt.“
„Ale můj otec ví, že ho mám rád,“ povídá druhý.
„Aspoň to máš jednoduché,“ odpověděl mu profesor.
„Nic ti nebrání to udělat.“
V pondělí si všichni překvapeně vyprávěli o tom, co zažili.
„Můj otec se rozplakal, řekl jeden. A další: „Je to zvláštní. Můj otec mi
poděkoval.“
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 20. 8. 2017.
Za chyby tisku neručíme, Vaše redakce

Za + rodinu Novákovu a Bukovsku, bratra, švagrové a duše v očistci.

1.

06.55

2.

Za Vladislava Poláka, manželku a rodiče.
Na jistý úmysl.

4.
Ne
5.

06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55

6.

18.00

7.
8.

06.55
06.55

Za pana Jana a Marii Doležílkovy.
Za + Rudolfa Šugara, manželku, rodiče a sourozence z obou stran.

9.
10.

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

3.

11.
Ne
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Ne
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
Ne
26.
27.
28.
29.
30.

1. pátek v měsíci

Za + Annu a Štěpána Karkoškovy a duše v očistci.
Za Marii Podešvovou, manžela Jindřicha, syna Ladislava a za živou a zemřelou rodinu.
Za + Oldřicha Paličku, manželku a živou rodinu.
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Za farníky.
Sbírka na Diecézní charitu
Za + ing. Václava Rozehnala, Jaroslava a Karla Lyčkovy, syna Jaroslava, živé a zemřelé
rodiny Rozehnalovy a duše v očistci.

Za rodiče z obou stran, manžele Kroulikovy, Havranovy, 2 švagrové, bratra, neteř.

Za + Arnošta Adámka a sourozence.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za Oldřicha Adamuse, manžela a sestry.
Za farníky.
Za Janku Chromčákovou a rodinu Hudečkovu.
Za + Karlu Vašíčkovou, manžela, dceru, 2 zetě a vnuka.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Antonii a Ferdinanda Jurišicovy a vnuka Romana.
Za Metoděje Kokeše a jeho manželku Annu.
Za farníky.
Za + Jiřího Stuchlého, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Prosba o Boží ochranu, pomoc a vedení Ducha svatého a dar víry.
Za + Antona Ritzingera a živou rodinu.
Za farníky.
Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za dar živé víry pro celou rodinu.
Za + Věru Foltovou a rodiče z obou stran.
Za + rodiče Marii a Michala Zemanovy z Nové Bělé a za duše v očistci.
Za + Jana Rymicce, Marii Hradilovou, Danuši Pavlovovou a rodinu Skýbovu.
Za + P. Jaroslava Karhana a duše v očistci.
Za kmotřenku Nikolu.
Na poděkování za 55 let a 58 let života a Boží ochranu pro celou rodinu.
Za Annu Nováčkovou, manžela, Amálii Matulíkovou a duše v očistci.
Za farníky.
Sbírka. na opravy ve farnosti
Za + Václava Valu, rodiče a živou rodinu.
Za Ladislava Nováčka, manželku, 2 dcery, 3 vnuky a duše v očistci.
Za Ladislava Kaděru, dvě manželky, vnuka, zetě a živou rodinu.
Na poděkování za 10 let manželství s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.

Na poděkování za Boží ochranu pro celou rodinu.
Za účastníky zájezdu, za šťastný dojezd, pobyt a návrat.

Dávání zvětšuje a omlazuje srdce, umožňuje mu více milovat.
„Rozmluvy s Bohem“

