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Otázka na tělo
Z knihy P. Jana Rybáře: Musíš výš

Znám optimisty, kteří neochvějně očekávají rozkvět církve: opět se
naplní prázdné kostely, semináře a kláštery. Nevyvracím jim to, ale
domnívám se, že křesťanů bude stále méně. Pro důkazy nepotřebujeme
chodit daleko. Je to celosvětový jev. Uvádí se několik příčin, ale tu

skutečnou jsem slyšel v nedávné debatě po prvé jasně: vinno je evangelium.
Ano, Kristovo evangelium! Jsou to požadavky kázání horského, následování
Krista v nesení kříže. Nic z toho pro dnešní změkčilé, přecitlivělé, zlenivělé
pokolení hédonistů. Kdepak kříž! Kdepak utrpení poctivého křesťanského
života! Vždyť on se dá žít i v pohodě a závětří (viz např. arcibiskupa
Wielguse). Proč bych měl trpět právě já? – Světci Martinovi se ukázal ďábel
v královském rouchu: Já jsem Kristus. Poslouchej mne! A Martin na to: A
kde máš Kristovy rány? Poučná legenda! Milý křesťane, Kristův
následovníku, kdepak máš rány? Což dnes může někdo žít bez bolestných
ran, když vidí, co se děje ve světě, v církvi, v národech, v lidských duších? –
Konečně si někdo položil otázku „na tělo“: Proč bych měl být právě já bez
utrpení?

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
Náboženství pro dospělé
Pondělí
9.4.2018 náboženství nebude z důvodu Adorace za úctu k
počatému životu
23.04.2018
20.00 hod
Téma: Co tím Pán Ježíš myslí, když chce, abychom "zapřeli sami sebe"? V
čem je rovnováha mezi tímto "zapřením se" a svobodnou realizací sebe tak,
jak nás Pán stvořil a chtěl mít?
Čtení Bible
Pondělí
Dětská schola
Každý pátek

16.04.2018
30.04.2018

19.00 hod
19.00 hod
od 16.30 hod

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
Každou 3. středu v měsíci
18.00 hod – mše sv. za ochranu počatého nenarozeného života dětí
18.45 hod modlitby Hnutí pro život
Modlitby matek
Stará Bělá
Krmelín – domeček

každou sobotu
každou středu

po ranní mši svaté
19.00 hod

Nikodémova noc
Rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně bude v
pondělky 16. a 30. dubna od 19.00 do 20.00.
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.
Večer chval
V naší farnosti se začaly konat zhruba 1x za měsíc ve čtvrtky tzv. Večer
chval, kdy se zpěvem oslavuje náš Pán. Místo konání se střídá – kostel v
Krmelíně, v Proskovicích a kostel ve Staré Bělé.
Tento měsíc se uskuteční ve čtvrtek 12.4.2018 v 19.30 hod ve Staré Bělé.
Slavnost Zvěstování Páně
V pondělí 9.4. na Slavnost Zvěstování Páně budou v našem farním kostele
mše svaté ráno v 6.55 i večer v 18.00 hod a v Krmelíně v 18.00 hod spojená
s adoraci.
Pozvání na ADORACI
Na Slavnost Zvěstování Páně, které se letos slaví v pondělí 9.4.2018, bude v
krmelínském kostele po mši svaté od 19,00 do 23,00 hod. ADORACE za
úctu k počatému životu.
Všichni jste srdečně zváni.

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

Farní knihovna
Každou neděli po obou mších svatých
Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.30 hod do
tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé.
Florbal
Orel Stará Bělá zve dívky od 2. stupně na florbal, do tělocvičny ZŠ Stará
Bělá. Hrajeme každou středu od 17:30 do 18:30. S sebou obuv s bílou
podrážkou nebo s takovou, která nedělá šmouhy.
POZVÁNÍ

POZVÁNÍ

POZVÁNÍ
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POZVÁNÍ

Je to více jak 30 let, kdy zdejší farnice , paní Marie Pištěková, vystoupila
v Ostravě v Hudebním divadle s divadelní hrou Jana z Arcu.
Byl to v tehdejším totalitním systému malý zázrak, že jsme mohli toto
představení shlédnout. Sešlo se tam tehdy mnoho mladých lidí, kněží se
souhlasem i bez státního souhlasu, byl to takový malý, tichý protest proti
režimu.

V rámci mého poděkování Pánu Bohu za 60 let života mám to štěstí, že
paní Pištěková svolila tuto hru opět předvést v KLD, i když už dlouhá léta
působí ve Francii.
Všechny Vás milý farníci a všechny , kdo toto budou číst, tímto zvu
v sobotu 28.4. ať už v 9.00 hod na mši svatou v kostele sv. Jana
Nepomuckého ve Staré Bělé, tak i na toto divadelní představení v 10.30 hod
v KLD a zároveň i na pobesedování u guláše jiných chutných produktů
připravených na tento den.
Na všechny se těší
otec Bohuslav

CELOSVĚTOVÁ SÍŤ MODLITBY S PAPEŽEM - DUBEN
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben
2018
– modleme se za propuštění unesených a nespravedlivě vězněných lidí
na svobodu, aby se mohli vrátit do svých domovů.

Často můžeme číst příběhy nespravedlivě stíhaných lidí. Nemůžeme zůstat
klidní. Připomíná to i gesto papeže Františka, který pravidelně na Zelený
čtvrtek navštěvuje vězně. Při bohoslužbě jim umývá nohy. Podle slov
vězeňských pastoračních pracovníků „se účastníci bohoslužby připravují na
setkání s papežem nejméně měsíc. Pod policejním dozorem začali s úklidem
a výzdobou kostela, aby se později při katechezích v různých odděleních
věznice seznámili s průběhem liturgie na památku Večeře Páně. Díky
vstřícnosti vězeňského ředitelství mohlo několik vězňů také ministrovat při
mši svaté. Zde můžeme hledat jeden ze zdrojů jeho výzvy.“
Nezapomenutelný okamžik je i návštěva sv. Jana Pavla II. ve vězení na
Vánoce roku 1983, kdy se setkal s tureckým atentátníkem Mehmetem Ali
Ağcou. Soukromě se svým vrahem dlouhou dobu hovořil, aby mu nakonec
odpustil. I naše místní církev uchovává v paměti nespravedlivě odsouzené
v politických procesech v době před rokem 1989. Proto jsme jako křesťané
oprávněně bdělí. Nemůžeme „nevidět osud bratří a sester naší církve v
Čínské lidové republice. Pronásledování čínských věřících bylo mnohem
krutější a bolestnější, než bylo za komunistického režimu u nás“. Neděláme
lacinou publicitu teroristům a totalitárním systémům, ale uchováváme život
mučedníků a svědků víry ve své paměti, modlitbě, při mši svaté i
v památnících rozesetých po celé naší vlasti. Ale především se necháváme
jejich statečností oslovit. Může v nás znít ozvěna velkopátečních proseb:
„Modleme se k našemu všemohoucímu Otci za všechny lidi. Kéž Bůh
nedopustí, aby bloudili, kéž zažene hlad a odvrátí pohromy, otevře žaláře a
rozváže pouta. Kéž vede bezpečně k cíli ty, kdo jsou na cestách, a ty, kdo
jsou v cizině, přivede domů, kéž dá nemocným zdraví a umírajícím věčnou
spásu.“
PODĚKOVÁNÍ
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Poděkování za misijní dary
Děkujeme Všem Vám, kteří jste se během postní doby připojili k misiím,
zakoupením potřeb pro misijní centra v Indii a v Etiopii anebo finančním
příspěvkem do pokladničky, který bude využit na poštovné. Sbírka probíhala ve
všech třech kostelích naší farnosti. Vaše ruce byly štědré, koše se bohatě
naplnily a tak nezbývá než pokračovat během velikonoční doby, budete mít
příležitost potřeby zabalit a připravit k odeslání. Po loňské zkušenosti víme, že
balíků bude dost, možná i více než čtyři. Nyní hledáme v nabitém programu

naší farnosti vhodný termín pro první setkání dobrovolníků k balení misijních
balíků, který Vám dáme včas vědět.
za rodiny z farnosti Pavla Lejsková

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Klauzura – vstup zakázán
Consilia Maria Lakottová
Zvažovali jste někdy reálně tu možnost, že by vás Bůh volal do zasvěceného
stavu? Většinou se to děje na základě nějakého podnětu. Setkání s někým,
kdo vás osobně zasáhne; nějaký intenzivní prožitek; určitá touha, která stále
narůstá. U některých známých světců to byl třeba sen. Já jsem tuto možnost
zvažovala na základě přečtení knihy Klauzura – vstup zakázán.
Pokud se blíže neseznámíte s životem řeholníků
nebo řeholnic, nebo někoho takového osobně
neznáte, jste často v zajetí určitých mylných
představ nebo předsudků. Zvláště mladý člověk si
nedovede představit, že by mohl za zdmi kláštera
prožít radostný život.
Četla jsem tuto knihu asi po pětadvaceti letech a
snažila jsem se najít to, co mě na ní tehdy tak
oslovilo. Svým způsobem jde vlastně o dívčí
román s jednoduchou zápletkou. Mladá redaktorka
dámského
časopisu
je
vyslána
svým
šéfredaktorem do kláštera, aby odhalila, proč do
něj náhle odešla mladá filmová hvězda.
Redaktorka předstírá, že chce vstoupit k dominikánkám, aby tak vznikla
unikátní reportáž o tom, co se děje za dveřmi s nápisem Klauzura – vstup
zakázán.
To, čím román oslovuje, je vlastně popis, v čem spočívá život postulantek
nebo novicek. Najednou to není tabu, nebo něco neznámého a čtenář vidí, že
i zde je život normální se svými radostmi i starostmi. Dává nám nahlédnout
do radosti a štěstí řeholního života.
Ukázka z knihy:
Osaměla jsem. Podívala jsem se na hodinky – ještě nebylo ani sedm večer.
Jen jako malé dítě jsem musela takhle brzy do postele. Zvenku ke mně tu a
tam doléhaly tiché kroky. Klauzura je nepochybně za železnou bránou,

odkud nepronikne žádný zvuk. Od matky Amabilis bylo milé, že se zmínila
o odlehlosti. Kdy jsem byla naposledy takhle sama?
Ne, není dobře člověku samotnému!
Radši jsem přece jen vybalila kufr, dvoje šaty by se snad daly použít. Jedny
byly z lehké vlněné látky šeříkové barvy, druhé syntetické s potiskem, měly
rukávy a střízlivý výstřih. Ty mi snad projdou.
Bylo chladno, asi snad přece jen vlezu do postele. Matrace byla překvapivě
měkká. Čítávala jsem o tvrdých kajících ložích řeholnic, o pryčnách,
slamnících a plechových skříňkách. Tady to byla docela ucházející postel.
Když jsem se otočila, zasténala – snad že na ni nocovalo již tolik
vyplašených uchazeček? Ano, bylo mi úzko, nemělo smysl to zapírat.
Do čeho jsem se to pustila? Jedno vím zcela jistě – nikdy mě ani nenapadlo
stát se řeholnicí, a přesto tu chci zůstat a žít klášterním životem nejméně rok.
A rok má dvanáct měsíců, 365 dní… uf, třistapětašedesátkrát vstávat v půl
šesté, dříve, než kohout zakokrhá… to je na mě moc! To už mě mohl šéf
poslat radši do Himaláje… Lomcoval mnou vztek, jen jsem si na něj
vzpomněla. Srdce mi rychle a hlasitě bušilo a neměla jsem prášek, který
bych si mohla vzít. Nejsem žádná stará tetka, která s sebou všude vozí kufr
léků. Ale co se dělá při bušení srdce?
Markéta Jurišicová
PŘÍBĚHY
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Jarní miniatura
Konvalinka v zeleni
jarní mžení promění
v obraz mistra dávných časů,
který všude viděl krásu.
Hana Rakusová
Stopy
Jdeš s Pánem Ježíšem společně po cestě. Dlouhý kus cesty postupují oboje
stopy vedle sebe, ale ty, které zanechal Ježíš, jsou dobře otištěné, zřetelné, celistvé
a ukazují jasný směr.
Naproti tomu tvé stopy jsou klikaté, roztěkané, přerušované, chvílemi váhavé,
zatáčejí, pozměňují směr.

Nějakou dobu kráčíte tímto způsobem, ale postupně se tvé stopy přibližují stále
více k Ježíšovým a začínají se rýsovat téměř rovnoběžně s nimi.
Jdete jeden vedle druhého jako dva přátelé.
Zdá se, že je vše v nejlepším pořádku, ale nastává jiná změna. Tvé otisky
v písku, které se předtím rýsovaly vedle Ježíšových, se teď vtiskly do nich.
V jeho velkých stopách jsou ty tvoje menší a ty a Ježíš začínáte postupovat jako
jedna jediná osoba.
Jdete tak dál velký kus cesty, po tomto úseku však postupně nastává jiná změna.
Tvé stopy v těch větších rostou až do velikosti Ježíšových stop.
Nyní je na písku jen jedna řada stop. Ty a Ježíš kráčíte jako jedna osoba. Zdá se, že
všechno je dobré, ale pak najednou druhá řada otisků vybočuje.
Děje se něco zvláštního.
Nové otisky jsou klikaté, zatáčejí, točí se dokola, uzavírají kruh, zvláštním
způsobem se odchylují.
Jsi udivený, zmatený, nejistý. Tvůj sen končí, začínáš se modlit.
„Pane, pochopil jsem první situaci, jak to bylo s mou chůzí i se zastávkami. Byl
jsem váhavý křesťan, ale chtěl jsem se učit, prohlubovat svou víru. Ty jsi kráčel
jistě a pomáhal jsi mi, abych šel s tebou.“
„Správně!“
„A když mé malé stopy byly uvnitř tvých velkých, učil jsem se kráčet v tvých
stopách, sledovat tě skutečně zblízka.“
„Výborně, učil ses dobře a rychle.“
„Mé stopy potom dorostly do velikosti tvých a byly stejné. To znamená, že
jsem se stal ve všem tvým žákem.“
„Přesně tak.“
„Ale pak, Pane, jak to chápat dál? Znovu jsem se vracel? Co tyx oddělené stopy,
a hlavně ty, které se vracejí a jdou do kruhu?“
Nastala chvíle tich a pak Pán odpověděl s úsměvem v hlase: „Tyhle? No, to
jsem přece kolem tebe tančil štěstím.“
Jsme Božím štěstím. To je nejpřekvapivější paradox křesťanství. A když je obtížné
zachovat věrnost, když se všechno ztrácí a postupovat lze jen s námahou, zastav se,
zavři oči, ústa a zacpi si uši.
Pocítíš, jak Bůh kolem tebe tančí.

Z knihy Bruno Ferrero: Úsměvy pro duši

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 21.5.2018
Za chyby tisku neručíme Vaše redakce .
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Za farníky
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Na poděkování za 25let manželstvís prosbou o další Boží ochranu
Sb. na seminář
Na poděkování za 82 roků života, zemřelého manžela a celou živou rodinu. Vel. pondělí

Na poděkování za 40 let života s prosbou o ochranu celé rodiny do dalších let.
Za + rodiče, Jaroslavu Stuchlou a duše v očistci.
Za + Arnošta Adámka a sourozence.
Za + Aleše Paseku a živou rodinu.
Za pana Rudolfa a paní Rozálii Foltovy, a pana Miroslava a paní Růženu Foltovy.

Za Jaromíra Cholevu a za manželku Svatavu.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci..
Za + Rostislava Holaina, manželku, zetě, rodiče a sourozence z obou stran.
Za farníky.
Za + Františku Malečkovou a duše v očistci.
Slavnost Zvěstování Páně
Za Jaroslava Valu, manželku, syna Václava a duše v očistci.
Za + Jiřího Madara, Jiřího Bureše, Andělu Novákovou a živé rodiny.
Za Kristýnku Adámkovou, 2 manžely a duše v očistci.
Na poděkování za 55 let společného života, za celou rodinu a další ochranu.
Za děti a mládež z naší farnosti.
Za + Františku Matějovou, manžela, rodiče z obou stran, vnuka a za duše v očistci.
Za rodiny Hořínkovu, Myškovu a Radičovu.

Za Jaroslava Hořínka, dvoje rodiče, bratra, švagra a živou rodinu.
Za farníky
Sb. na podporu repatriace migrantů v zemích středního východu.

Za + Marii Jarolímovou, manžela, syna a duše v očistci.
Za + Ludmilu Valovou, snachu Marii, vnučku Marušku a živou rodinu.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za Jaromíra Šindela, syna Daniela a za duše v očistci.
Za Václava Dedka,rodiče a duše v očistci.

Za + Ludmilu Adámkovou, dceru Martu a vnuka Jiřího.
Za rodinu Stuchlou a na poděkování za dar života, víry a přijatá dobrodiní.

Za + manžela Ing. Vladimíra Lapčíka, jeho rodiče Cyrila a Františku a za živou rodinu.
Za živé a + skauty ke cti sv. Jiřího, patrona skautů a za dobrodince skautského střediska.
Za + Františka Březinu, + sourozence, rodiče a duše v očistci.

Za Jiřího Adámka, rodiče z obou stran, sestru, bratra a živou rodinu.
Za + Stanislava Nováčka, + rodiče a za duše v očistci.
Za + Stanislava Hoduru, rodiče z obouo stran a za živou rodinu.
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, s prosbou o dar zdraví a další Boží.
ochranu pro celou rodinu.
Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života.
Za + Marii Adámkovou, manžela, dceru a syna, sestry a bratry.

Na poděkování za 90 let života s prosbou o další Boží ochranu.
Za farníky
Sbírka na opravy ve farnosti
Za maturanty.
Výjezdní májová pobožnost v Lurdech v Bělském lese.

Boží milosrdenství nás mám učit milosrdně zacházet se sebou samými – místo neustálého
sebeodsuzování a zloby namířenými vůči sobě.
A. Grün, Proměň svůj strach

