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KVĚTEN 2018

Petr Piťha :
Triptych na oltáři Lásky
Zaujaly mě zlaté rybky plovoucí v kašně.
Napadlo mě, že je to smutný úděl, pořád jen plovat dokola
v té studené vodě.
A tak, abych jim ulehčil,
jsem je pochytal, - brr, ta voda byla
studená !
Ruce jsem měl červené jako ty rybky.
Dal jsem je do trávy a měl jsem
radost, jak vesele skáčou na suchu a
ve sluníčku.
Když se dost vytancovaly, zůstaly
tiše ležet a vyhřívaly se.
Aby se nakonec nenastydly!
Přikryl jsem je kapesníkem a papírovým ubrouskem od dortu a hlídal jsem
je.
Naštěstí přišli rodiče, naházeli ryby do vody a nic zlého se nestalo.
Zprvu jsem se lekl, že dostanu, řekli mi jenom, že jsem hloupej mrňous.
Pak mě ale začali trestat dlouhými výklady o rybách, dýchání žábrami,
Rozuměl jsem tomu pořád míň a míň.
Přišel i starý pán, chvilku poslouchal a zachránil mě: „Dyť tomu nemůže
rozumět! Pojď, já ti to vysvětlím.“
Vzal mě zpátky k bazénku a zeptal se mě: „Jsi ryba?“
Usmál jsem se: „To teda nejsem.“
A on: „Tak jim nemluv do života. Ony ti taky neříkaj, svlékni se, ponoř se
pod studenou vodu, plav pěkně dokolečka a hlavně, vůbec nic neříkej.“
( ukázka z knihy )

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
28.05.2018
20.00 hod
Téma: Jak máme prakticky ve farnosti a ve společenstvích vytvářet a
žít Společenství lásky dle katechismu katolické církve č. 953.
Čtení Bible
Čtení Bible bude pro velkou vytíženost otce Bohuslava a výjezdních
pondělních májových až 23. května - středa po večerní mši sv., na programu
Anna Stuchlá
Ezechiel kap. 27 - 33.
Dětská schola
Každý pátek

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 7. a 21. května od 20.30 do 21.30. ( Pozor, změna času)
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.
Rozjímavý růženec
Každou první sobotu v měsíci se modlíme v našem farním kostele
rozjímavý růženec už v 6.45hod, tak prosím, kdo může, přijďte do kostela
o něco dříve.
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 v Krmelíně výjimečně v sobotu 19.5. od 20.00 do
21.00 hod v rámci Vigilie k Duchu svatému.
Májové pobožnosti

Po celý měsíc květen budou přes týden večerní
mše svaté s májovou pobožností. Pro děti bude
nachystáno promítání a pro dospělé četba na
pokračování. V neděle bude májová pobožnost
v 15.00 hod.
Výjezdní májové pondělky s pohoštěním:
30.4.
Lurdy v Bělském lese -První májová
–
mše svatá, májová a pohoštění.
7.5.
Krmelín
14.5.
Proskovice
21.5.
Nová Bělá - kaplička
28.5.
Mitrovická kaplička za dálnicí
V případě nepříznivého počasí se Lurdy a
Nová Bělá ruší a přesouvá se do farního
kostela.
Proskovice a Krmelín zůstávají.

Pouť v Proskovicích
V neděli 6. 5. se slaví pouť ke sv. Floriánovi v Proskovicích. Slavnostní mše
svatá v 10.00 hod.
Pouť ke sv. Janu Nepomuckému
V neděli 13. 5. je pouť ke sv. Janu Nepomuckému. Slavností mše svaté budou
v 07.30 hod a v 09.00 hod. Odpoledne v 14.00 hod bude Te Deum a
slavnostní požehnání. Slavnostní mši svatou bude sloužit P. Pavel Dokládal z
Koclířova.
V rámci poutě bude mít u kostela svůj prodejní stánek Karmelitánské
nakladatelství.
Pozvání k Modlitbě za mír
Zveme všechny farníky v pondělí 8. 5. 2018 na putování ke Kříži na
Krmelínský kopec, kde budeme společně děkovat a prosit za mír ve světě, za
mír a pokoj v našich srdcích a v naší zemi, v našich společenstvích a v
rodinách. Vyjdeme společně od krmelínského kostela v 18,00 hod.
(V tento den v Krmelíně mše svatá nebude)

Obřad přijetí jáhnů
Ve středu 9. května při mši svaté v 18.00 hod se uskuteční obřad přijetí
mezi kandidáty trvalého jáhenství s otcem biskupem. Všichni jsme srdečně
zváni .
Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 10. 05. 2018
Mše svatá Stará Bělá
06.55 hod a 18.00 hod
Krmelín
16.45 hod
Vigilie k Duchu svatému
V sobotu 19. 5. 2018 bude v kostele v Krmelíně Vigilie k Duchu svatému a
Adorace. Mše svatá bude sloužena od v 19.00 hod. a poté bude následovat
Adorace před Nejsvětější svátosti do 22,00 hod.
Všichni jste srdečně zváni.

Slavnost 1. svatého přijímáni
V neděli 27. 5. při mši svaté v 09.00 hod přistoupí děti z naší farnosti k
1. svatému přijímání.

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

Noc kostelů
25.5.2018 Noc kostelů - kostel sv. Jana Nepomuckého -předběžný
program
18.00
Mše svatá
19.00
Vystoupení dětí ze ZŠ Stará Bělá a ZUŠ Petržalky při ZŠ
Stará Bělá
19.45
Přednáška Mgr. Vojtěcha Vlčka na téma : 1. světová válka
20.30
Schola Proskovice
21.15
Noční koncert – představí se :
slečna Michaela Jarolímová – varhany
Smyčcové kvarteto ( trio ) Karel Branich, Antonín Zdráhal a
Jan Zdráhal
22.30
2. přednáška Mgr. Vojtěcha Vlčka na téma : 1. světová válka
23.15
Zpěv mládež Stará Bělá
23.45
Noční adorace s požehnáním
24.00
Ukončení
19.00 – 22.00
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.
Pro děti bude program v sákristii kostela
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

POZVÁNÍ

POZVÁNÍ

Balení misijních balíků
Zveme mládež, rodiče i prarodiče s dětmi k balení misijních balíků a to v
úterý 1. května od 15. 00 hodin ve Staré Bělé na faře a v úterý 8. května
v Proskovicích v rodinném domě manželů Menšíkových. Na setkání se
těší rodiny z farnosti.
Agapé ke Dni matek
Zveme všechny maminky a jejich rodiny na společné setkání ke Dni matek
v neděli 6.května 2018 po druhé mši svaté, před farou. K občerstvení bude
chléb s domácím sádlem a škvarkami, káva nebo čaj. Za nepříznivého
počasí se přesuneme do Katolického domu.
Smažení vaječiny
Také zveme farníky a příznivce na tradiční smažení vaječiny, které se koná
dne 20.května 2018 od 15 hod. v zahradě Katolického domu. K poslechu
hraje cimbálová muzika „CARET“. Na občerstvení budou také domácí
zákusky, koláče a dobrá káva. Pro děti jsou připraveny různé atrakce, včetně
skákacího hradu. Za nepříznivého počasí budeme v sále Katolického domu.
Na obě akce zve MO KDU-ČSL.
Výlet s vozíčkáři

Milí přátelé, rád bych vás pozval na výlet s vozíčkáři z Hrabyně a požádal
vás o pomoc s jejich osobní asistencí na této akci (doprovázení, jídlo,
toaleta). Pojede se na nejznámější poutní místo v Polsku- Jasna Góra
v Czestochowe, cca 170 km na sever od Ostravy. Pokud bude odpoledne

čas, navštívili bychom ještě jeden z nejkrásnějších hradů v PolskuOgrodzieniec. Svačiny s sebou, na oběd v restauraci nebude čas. Vezměte i
pár zlotých (záchod, občerstvení, suvenýry, vstupné na hrad). Asistenti, ani
jejich děti za cestu nic neplatí.
Sraz v sobotu 26. května v 7.20 pod VŠB v Porubě, návrat kolem 20.
hod.
Bližší informace Vojtěch Vlček, tel. 731717897, e-mail
vojtechvlcek@seznam.cz
P.S. dejte co nejdříve vědět, zda pojedete, o akci bude zřejmě větší zájem.
CELOSVĚTOVÁ SÍŤ MODLITBY S PAPEŽEM - DUBEN
Celosvětová síť modlitby s papežem Františkem na měsíc květen 2018
Evangelizační úmysl
Za poslání laiků
-aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou
odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl
-za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází
a proměňuje ( srv. Žl 139/138/).
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Exotem na této zemi
Stopařem na této zemi
Ladislav Heryán
Ladislav Heryán je salesiánský kněz, biblista a vysokoškolský pedagog.
První kniha – Exotem na této zemi – je o Božím milosrdenství mezi námi a
druhá kniha – Stopařem na této zemi – je o Boží velkorysosti.
Z obou knih jsou patrné všechny autorovy role. Jako salesiánský kněz se
setkává s mládeží i lidmi na okraji společnosti a tak jsou zde příběhy
obyčejných lidí společně s úryvky Bible, nad kterými se Ladislav Heryán
zamýšlí a hledá stopy Božího milosrdenství a Boží velkorysosti v našich
životech.

Ukázky z knihy:
Ježíš i první křesťané
jsou dětmi kultury, která
chce tímto svým jazykem
prostě vyjádřit, že pýcha,
bohatství, arogance a hřích
nikam nevedou a že cestou
slepoty
není
z této
hospodářský
růst,
hromadění
majetku
a
zábava, nýbrž metanoia,
obrácení, a pokora: „V ten
čas řekl Ježíš: Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před
moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.“ (…)
Co je to za svět, ten svět „maličkých“, a jak ony „skryté věci“ odkrýt? Je
to úkol na celý život. Snad je třeba se učit soucitnému a velkorysému
vnímání reality kolem nás, jež se posléze vždy ukáže být plnou velkých a
krásných věcí. (…)
Jedu, zdržuje mne loudající se řidič, a při předjíždění nadávám? Je to jen
výraz mé pýchy, moc je totiž nemoc a někomu k této nemoci stačí třeba jen
silnější auto.
Jde o to, vybrat si: jak se na svět kolem sebe budu dívat, v takovém světě
budu žít.
Jak je možné, že Ježíšovo „jho netlačí a břemeno netíží“, a že tedy
žádným jhem a břemenem není? Ježíšovo učitelování předpokládá, že má
k němu člověk důvěrný vztah. Cítí-li se Ježíšem milován, postupně přejímá
jeho myšlení, jeho pohled na svět, jeho životní styl, svým způsobem se
Ježíšem stává (Ga 2,20; Flp 2,5). Jen tehdy, domnívám se, člověk nalezne
„odpočinutí své duše“. Jedním z velkých neštěstí křesťanství je požadavek,
aby Ježíšovy etické normy dodržovali lidé, kteří nikdy neokusili jeho lásku.
Je to podobné, jako bychom někomu chtěli lásku nařídit. Jen tehdy, když
Ježíše miluji a jsem jím milován, se může zrodit křesťanský životní styl,
jinak je to paskvil.
Jako by tito lidé cítili, že spojit se s církví je spojit se s něčím, co by je
nějak umrtvovalo, co by jim vzalo svobodu, prostě se bojí. A proč se bojí?

Protože možná vidí, že ta či ona církev nenese ovoce, které by čekali od lidí,
kteří v Krista věří a milují ho. Já neříkám, že to tak v církvi je všude, jsou i
krásné křesťanské komunity, ale je možné, že to hledající lidé mnohdy
nevidí.
Co je oním plodem Božího království? Já se domnívám, že je to
především milosrdenství, velkorysost bez předsudků, nenásilí a nezištná
služba. Jen tak mohou hledající lidé uvidět, že Bůh, ve kterého dávno věří, a
Ježíš, který je tolik fascinuje a inspiruje, je ten samý, jako je v církvi.
Markéta Jurišicová
PŘÍBĚHY

Myšlenky

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

Maminčina skrýš
/Všem maminkám k svátku/
Kam se naše mamka schová,
když ji bolí moje slova ?
Vypláče se u šeříku,
už je to pryč, můj Honzíku !
Svěří smutek kopretině
a už neví o mé vině.
Zašeptá vše do moruší
a má zase slunce v duši !
Hana Rakusová
-Bože, ty jsi otec, který mi kryje záda a posiluje mě, který mi dodává odvahu,
abych se odvážil vlastního života. A já vím, že se k Tobě mohu vždycky vrátit,
když potřebuji pomoc.
- Ježíši, ty jsi zaslíbil: Kdo zůstáva ve mně , ten ponese mnoho ovoce. Prosím tě,
abys dopřál mému životu nést plody, aby rozkvetl a byl plodným pro druhé a
mnozí se z toho mohli radovat.
A.Grün, Důvěrná slova

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 21.6.2018
Za chyby tisku neručíme Vaše redakce .
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Za + Vítězslavu Kačerovou, rodiče Krejčíčkovy a syna Zdeňka.
Za muže z naší farnosti.
Svátek sv. Josefa, Dělníka
Za + Marii Burešovou, Janu Kunertovou a živé rodiny.
Za živou a + rodinu Foltovu, Bandíkovu a Borovičkovu.
Za rodinu Půlkrábkovu, zdraví duše i těla, posilu v utrpení a službě, na přímluvu Panny Marie,
Prostřednice všech milostí a za duše v očistci.

Za pana Václava a paní Marii Krejčíčkovy.
Na poděkování za 45 let manželství.
Za + Marii Foltovou a jejího manžela Karla.
Za farníky.
Poděkování za dar manželství s prosbou o Boží požehnání a vedení.
Výjezdní májová pobožnost – Krmelín.
Za + Antonii a Jaroslava Hořínka, 2 syny, zetě a živou rodinu.
Za Cyrila Volného, jeho sestru Ludmilu a oboje rodiče.

Za + Miladu a Arnošta Bartuskovy, sourozence, rodiče z obou stran a duše v očistci.

Za rodinu Karkoškovu
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Za + Ludmilu a Vratislava Sýkorovy a živou rodinu.
Za vnoučata a maturitu.
Za maminku Elišku Vlčkovou a rodinu Langnerovou.
Za + Petra Hořínka, rodiče, bratra, švagra a duše v očistci.
Za farníky.
Výjezdní májová pobožnost – Proskovice

Za + Marii Nováčkovou, manžela, syna, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci.

Za počatý, nenarozený život dětí.
Za + rodiny Bukovsku a Novákovu a za duše v očistci.
Za + Ludmilu a Zdeňka Staňkovy s prosbou za dar zdraví pro celou rodinu.
Za Śtěpánku Cigánkovou, manžela a švagrovou Marii a duše v očistci.
Za Ludmilu Foltovou a živou rodinu.
Za Růženu Kuděláskovou, manžela, duše v očistci a živou rodinu.
Za farníky
Svatodušní sbírka na Diecézní charitu.
Výjezdní májová pobožnost. Kaple Nová Bělá
Za + Jana Matěje, bratra Václava, sestru Ludmilu, duše v očistci a za živou
rodinu.
Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci,
Za Boženu Tomáškovou, manžela a celou živou rodinu.
Za děti a mládež z naší farnosti.
Za Jaroslavu Lyčkovou, manžela a syna Zdeňka.
Za živou a zemřelou rodinu Klimkovu.
Za + Vlastu a Josefa Platošovy s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu.
Za děti, které přistupují poprvé ke svatému přijímání a jejich rodiny. Sbírka na farnost

Výjezdní májová pobožnost u kaple za dálnici na Nové Bělé.
Za živou a + rodinu Jurišicovu.
Na poděkování za 20 let života, dar zdraví a další Boží ochranu a poižehnání.
Za farníky
Slavnost Těla a Krve Páně

