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BŘEZEN 2019

K zamyšlení
Než nastanou „Lidové misie“:
Víra je milost! Když Šimon Petr vyznává, že Ježíš je „Kristus,
Syn Boha živého“, Ježíš mu říká: „…. To ti nezjevilo tělo a krev, ale můj
nebeský Otec.“
Víra je lidský úkon! Není v rozporu ani s lidskou svobodou ani
s rozumem, věnuje-li člověk důvěru Bohu a příjme-li pravdy, které zjevil.
( Katechismus str. 54) .
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Lidové misie nám toto vše mají nejen připomenout, ale především
povzbudit k plnějšímu se otevření milosti víry
a zároveň posílit naše odhodlání přijatou víru žít naplno pro
osobní prospěch i k prospěchu lidí kolem nás.
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Každý sudý čtvrtek
10.00 hod.
Náboženství pro dospělé
Pondělí
04.03.2019
20.00 hod
Téma: Půst - co je to půst, jaký je význam postu pro mě, jaký je význam
postu pro Pána Boha, jak se máme postit, druhy postu.
Setkání nad Biblí
Pondělí

04.03.2019
18.03.2019

Dětská schola
Každý pátek

18.30hod
18.30 hod

od 16.30 hod

Schola
Ve čtvrtky dle domluvy
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek
17.00 – 19.00 hod
Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod
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Hnutí pro život
Každou 3. středu v měsíci
18.00 hod – mše sv. za ochranu počatého nenarozeného života dětí
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
od 16.30 hod přede mši sv.
Modlitby matek
Každou sobotu

po ranní mši svaté

Nikodémová noc
Nikodémová noc se uskuteční v pondělí 11.3. od 20.00 hod do
21.00 hod v kostele sv. Jana a Pavla v Krmelíně.
Postní mše svaté v Krmelíně
V postní době budou v Krmelíně slouženy každý čtvrtek mše svaté v
18.00 hod.
Ve čtvrtek 28.3. bude mše svatá v Proskovicích v rámci misijního
programu.
Večer chval

21.3. v 19.30 hod v kostele sv. Jana a Pavla v Krmelíně

Dětský maškarní ples
Maminky ze Skřítka Kvítka zvou všechny malé i velké na tradiční dětský
maškarní ples, který bude letos zaměřen na cirkus.
Ples se bude konat v neděli 3.3.2019 od 15.00 hod v KLD.
Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
Aerobik
Orel Stará Bělá zve ženy a dívky na cvičení aerobiku, každou středu od
18:30 do 19:30 v tělocvičně ZŠ Stará Bělá. S sebou pití, ručník, obuv se
světlou podrážkou (nebo s takovou, která nedělá šmouhy).
Markéta a František
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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.

DALŠÍ AKCE

DALŠÍ AKCE

DALŠÍ AKCE

Křížové cesty ve farním kostele
Pátky
v 17.30 hod přede mši svatou
Neděle
v 14.45 hod ( kromě Misii-24.3.)
Pobožnost křížové cesty pro děti v Proskovicích
V neděli 31.3.2019 se uskuteční křížová cesta pro děti v Proskovicích.
Odchod od kostela sv. Floriána v 15.00 hod.
Výjezdní Křížová cesta
V neděli 7.4..se uskuteční tradiční „Výjezdní křížová cesta“ do Bílovce.
24 hodin pro Pána
Římskokatolická farnost Moravská Ostrava nás zve k prožití 24 hod pro
Pána v pátek 29.3.2019 od 9,00 hod , v sobotu 30.3.2019 od 7.00 do 9,00
hod v kostele sv. Josefa (Don Bosco) v Ostravě. Po celou tuto dobu bude
otevřen kostel k modlitbě vystavena Nejsvětější svátost k adoraci a přítmen
kněz nabízí svátost smíření či rozhovor.
Pozvánka k misijní činnosti v postní době 2019
Milí farníci,
chtěli bychom Vás opět 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 přes dvacet let tuto činnost podporuje
finančně i materiálně. Balení a odesílání balíků s materiální pomocí
zajišťují dobrovolníci. Loni i předloni se nám ve farnosti podařilo přidat
k těmto dobrovolnickým řadám. Během postní doby jste nanosili do košů
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dostatek potřebného materiálu a také v postních pokladničkách bylo
dostatek pěněz k poštovnímu doručení balíků na misijní místa. Kromě
setkání dobrovolníků k balení balíků na faře ve Staré Bělé, v Krmelíně i
Proskovicích, proběhly do velkých prázdnin ještě další dvě schůzky
maminek a starších dětí, aby balíky zašily do pevných pláten a dopsaly
průvodní dopisy. Nakonec jsme během prázdnin odeslali poštou 5 balíků,
2 do africké Etiopie a 3 do Indie. Během měsíce října přišly od sester
misionářek z obou zemí děkovné dopisy plné žehnání a ujištění modliteb
za naši farnost.
A nám se ulevilo, že všechny balíky došly a že práce Vás všech, kteří jste
se zapojili, nebyla marná a přinesla radost a naději v místech, kde život
není jednoduchý. Na prahu nové postní doby Vás opět všechy zveme
k této misijní činnosti a těšíme se na společná setkání.
za rodiny z farnosti Pavla Lejsková

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY - TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
Lži o Bohu, kterým věříme
William Paul Young
Paul Young je znám především jako autor románu Chatrč, který se stal
světovým bestsellerem. Kdo tento román četl, ví, že Young uvažuje o
víře netradičně. Mnoho lidí s tím má problém, ale další jsou tím právě
nadšeni. V knize Lži o Bohu, kterým věříme, si autor shromáždil určitá
tvrzení nebo představy o Bohu, kterým mnoho křesťanů věří, ale podle
Paula Younga jsou to nesmysly.
Všem, kteří by si tuto knihu chtěli přečíst, doporučuji, aby si nejdříve
přečetli již dříve zmiňovaný román Chatrč. Autor na něj ve svých
úvahách často odkazuje.
Ukázka z knihy:
„Hřích nás odděluje od Boha“
Často mluvím s lidmi, jimž Chatrč otevřela srdce. Někdy jsou ochotni
znovu uvěřit, ale myslí si, že v důsledku svého chování v minulosti nebo
něčeho, za co se stydí, nemohou mít s Bohem vztah. Cítí beznaděj,
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připadají si sami. Ironií je, že uzdravení ze smutku bývá vždy na dosah,
protože jejich jednání především nikdy nemělo moc od Boha je oddělit.
Pokud někdo nepřijde a nezačne nám říkat, že nenaplňujeme Boží
očekávání v oblasti chování, často si takové kázání předneseme sami.
Začněme něčím jednoduchým. Chyby jsou
nezbytnou součástí lidské existence. Náš
osmiletý vnuk G si povídal se svým tátou,
naším synem.
G: Tati, myslíš, že Ježíš někdy udělal chybu?
Táta: Víš, G, velmi chytří lidé mají na tuto
otázku různé názory. Co myslíš ty?
G (po chvilce přemýšlení): Myslím, že udělal,
protože jak jinak by se něco naučil?
G se učí, že chybování nejen nevadí, ale je
zároveň skutečně nutné. Očekáváním
dokonalosti popíráme své lidství, jako kdyby
dělat chyby, něco nevědět nebo zapomenout
správnou odpověď bylo totéž co hřešit.
Opravdu si myslíme, že Ježíš nikdy neudělal
chybu v domácím úkolu, nikdy nezapomněl něčí jméno a jako tesař vždy
všechno přesně změřil? Neměl pověst „nejlepšího tesaře“ v Nazaretu,
který vyrábí dokonalé dveře a naprosto rovné stoly.
Ježíš je plně člověkem. Jak to podle vás Bible myslí, když říká: „A Ježíš
prospíval v moudrosti a v tělesném růstu a v přízni u boha i u lidí“? Ježíš
nebyl odjakživa dokonale moudrý – prospíval v moudrosti, rostl v ní.
Omyly, jichž se dopouštíme při jakémkoliv učení, se stanou nedílnou
součástí našeho zrání.
Markéta Jurišicová
Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz
FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
Dotaz:
Pane faráři, mám dotaz: Je možno přistoupit ke svatému přijímání, když
přijdu pozdě na mši svatou? Zahlédla jsem několikrát, že lidé vstoupili do
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kostela před svatým přijímáním a hned přistoupili. V dřívější době toto
nebylo možné. Děkuji za odpověď.
Farnice
Odpověď:
Ke svatému přijímání lze přistoupit, i když nejsme přítomni na celé mši
svaté. Vyplývá to z církevního práva Kánon. 917. Kdo přijal eucharistii,
může ji týž den ještě jednou přijmout pouze při mši, již se cele účastní.
Poprvé lze tedy přistoupit ke svatému přijímání i tehdy, jestliže mi nějaký
dobrý důvod ( děti, práce,…) brání být na celé mši svaté.¨
Doporučuje se být přítomen alespoň od modlitby Otče náš.
otec Bohuslav

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

Na svatého Jiří
Svatý Jiří na svém oři
jaro volá, ledy boří.
Neboj rozkvést, meruňko !
Housátka jdou na slunko.
Hana Rakusová
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na
e-mail: rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka říjnového čísla je do 25.3. 2019.
Za chyby tisku neručíme

Vaše redakce

Ty jsi pravda. Když se zahloubám do tvých slov, najednou mi svítá. Hledím na
podstatu.
A. Grün, Důvěrná slova
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1.

06.55
18.00

Na poděkování za 85 let života a dar zdraví a požehnání do dalších let.
Za paní Evu Doležílkovou a manžela Stanislava.

2.

07.30
18.00

Na poděkování za 20 let života s prosbou o Boží pomoc a požehnání do dalších let a za
uzdravení nemocné osoby.
Za + Vojtěcha Adámka , manželku, dceru, 2 syny, za živou rodinu a duše v očistci.

3.
Ne
4.
5.
6.

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

7.
8.
9.
10.
Ne

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ne
18.
19.

20.
21.
22.

18.00
06.55
18.00

23.

07.30
18.00
07.30
09.00

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

06.55
18.00
18.00
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00

Za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu.
Za farníky
Sbírka na farnost –na „Misijní kříž“
Na poděkování za 70 let života a další Boží ochranu.
Na poděkování za dar života a víry.
Mše svatá
Popeleční středa
Za + Vladimíra Kopku, 3 sestry a rodiče.
Za + rodiče, prarodiče, za 2 bratry a duše v očistci.
Za + Františka Havlinu a manželku, 2 syny – vnoučata a zetě.
Za živou a + rodinu Jurišicovu.
Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za farníky
1. neděle postní
Za + Ludmilu Sýkorovu, manžela a rodiče z obou stran.
Za + ThDr faráře Josefa Nováčka a sestru Františku.

Za Marii Adamusovou, manžela a vnuka.

Za + Jiřinu Hermovou a manžela.
Za Ludmilu Šulákovou, Janu Lipowskou a duše v očistci.
Za Františka Paličku, manželku a duše v očistci.
Za + manžela, bratra, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Za + Josefa Filipa a rodiče.
Za živou rodinu.
2. neděle postní
Za farníky.
Za Alžbětu Šeredovou, manžela, + děti a živou rodinu.
Za + Václava a Zdenku Šindelovy, Františka a Alžbětu Čaňovy, Martina a Anežku
Zámečníkovy a za celou živou rodinu.
Za muže a mládence z naší farnosti. Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie
Za počatý nenarozený život dětí.
Za rodiny Pchálkovu a Andrýskovu.
Na poděkování za 90 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let pro
celou rodinu.
Za Josefa Kokeše, živou a + rodinu.
Za + Václava Kaloče, manželku Marii a živou a + rodinu.
Za farníky
3.neděle postní
Na poděkování za dar života a zdraví s prosbou o Boží požehnání a ochranu do dalších
let.
Za + manžely Marii a Václava Skácelovi, jejich syna Jana a duše v očistci.
Mše svatá
Slavnost Zvěstování Páně
Za matky v požehnaném stavu, naše rodiny, aby zákony chránily život od početí do přirozené smrti.

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

Za živou a + rodinu Budinsku, Měrkovu, Sedláčkovu a Bartoškovua za dar víry pro hledající.

Za živou a + rodinu Dlouhou a Kudělkovu.
Za živou a zemřelou rodinu Foltovu, Kozubkovu a Čížovu.
Za živou rodinu Jarolímovu, Pasečnu a Brodkovu.
Za + rodiče Londovy, Svěchovy a za duše v očistci
Za farníky.
Sbírka na potřeby ve farnosti
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