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Lidové misie končí!
Napadají mne slova písně, která se i u nás často zpívala za totality.
Neberte nám starou víru ( 3x)
je i pro mě dobrá dost.
1)Byla dobrá pro mýho tátu (3x)
je i pro mě dobrá dost.
Refr: Neberte …..
2)Byla dobrá pro moji mámu (3x)
je i pro mě dobrá dost
Refr: Neberte ……
Naší otcové misionáři i s naší řeholní sestrou nám pomohli opět objevit
naší „starou víru.“
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Víru dobrou, víru našich předků a našeho dětství, víru, která „přenáší
hory“ když je žita poctivě a pravdivě.
Sv. Vincenc často zdůrazňoval, že při hlásání víry nejde o krasořeč,
ale o zapálené srdce pro víru.
Já mohu na konci lidových misií prohlásit, že vše to, co jsme během
více jak jednoho týdne v naší farnosti slyšeli a prožívali, má dostatečnou
sílu k tomu, abychom naplňovali slova modlitby za misie.
„Prosíme o svaté oduševnění.“
Po těchto lidových misiích se znovu můžeme, musíme, pokusit dát svým
skutkům, slovům, myšlenkám duši – život.
Život pramenící z Boha a k Bohu směřující. Kéž to s přímluvou
Panny Marie, sv. Vincence, sv. Jana Nepomuckého, sv. Jana a Pavla i
sv.Floriána dokážeme. Ve vztahu k Bohu i k bližním kolem nás.
otec Bohuslav
P.S. Otcové misionáři a řeholní sestro.
Pán Bůh Vám oplať svým požehnáním za vše, co jste v naší farnosti
udělali pro naší starou, dobrou víru.
vděční farníci

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
08.04.2019
20.00 hod
Téma: Co je farizejství? Farizejství v nás.
Setkání nad Biblí
Pondělí
01.04.2019
18.30 hod
15.04.2019
18.30 hod
29.04.2019
18.30 hod
Dětská schola
Každý pátek
od 16.30 hod
Schola
Ve čtvrtky dle domluvy
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Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek
17.00 – 19.00 hod
Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod

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
po večerní mši mše svaté
Modlitby matek
Každou sobotu
Nikodémová noc
Pondělí

po ranní mši svaté

01.04.2019
15.04.2019

20.00 – 21.00 hod
20.00 – 21.00 hod

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
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
Křížové cesty ve farním kostele
Pátky
v 17.30 hod přede mši svatou
Neděle
v 14.45 hod

DALŠÍ AKCE
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Výjezdní křížová cesta starobělské farnosti
se tak jako předcházející léta uskuteční pátou neděli postní, která v letošním
roce připadne na 7. dubna. Tentokrát se budeme křížovou cestu od 15 hodin
modlit opět v přírodě, a to v Bílovci „Na Hublesce“.
Tuto novou křížovou cestu nechalo v roce 2018 postavit město Bílovec podle
návrhu místních architektů Terezy Hozové a Davida Grabece. Byla posvěcená
na Velký pátek 2018 bíloveckým děkanem P. Lumírem Tkáčem.
Je zhotovená z oceli, dřeva a betonu. Podle slov autorů provedení křížové cesty
vychází z tradičních maleb, které zobrazují poslední hodiny života Ježíše Krista,
a tyto malby převedli zjednodušenou formou do prostorového vyjádření. Každé
zastavení je tvořeno siluetou, případně dvojicí siluet a křížem.
Křížová cesta (v délce cca 1,5km) je postavena podél polní cesty, která je
vhodná i pro kočárky
s malými dětmi.
Jak je možno se tam dostat?
Opět pojedeme vlastními auty
a prosíme ty, kteří mají v autě
volné místo, aby jej nabídli
těm, kteří by se tam jinak
nedostali. Dojedeme do
Bílovce a na křižovatce
v údolí města odbočíme
vpravo na vedlejší (tj. ul.
Opavská) směrem na Skřípov.
Za benzinkou se dáme druhou
ulicí doleva (tj. ul.
Svobodova), na konci které
odbočíme opět doleva na ulici
Pod Hubleskou. Po několika
metrech z této ulice již vede
předmětná polní cesta. Na
tuto cestu je ale zákaz vjezdu,
takže budeme parkovat
v přilehlých ulicích.
Přijměme nabídku v závěru
postní doby rozjímat utrpení Pána Ježíše v přírodě podél nově zhotovené zcela
netradiční křížové cesty. Budeme potřebovat kancionály pro zpěv písně č. 073.
Případné dotazy zodpoví Marek Forgač.
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Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi
Pondělí
15.04.2019
17.00 – 18.00 hod
Úterý
16.04.2019
17.00 – 18.00 hod
Středa
17.04.2019
17.00 – 18.00 hod
Zelený čtvrtek 18.04.2019
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 19.04.2019
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 – 14.30
Adorace
14.30
Korunka k Božímu milosrdenství
15.00
Křížová cesta a obřady Velkého pátku
Bílá sobota 20.04.2019
Stará Bělá
00.00 – 21.00
Nepřetržitá adorace u Božího hrobu
07.30
Modlitba Ranní chvály
21.00
Obřady Velké noci
Krmelín
08.00
Modlitba Ranní chvály
20.30
Obřady Velké noci
Neděle Hod Boží velikonoční 21.04.2019
07.30 a 09.00
Mše svatá + žehnání pokrmů
08.45
Mše svatá + žehnání pokrmů
10.00
Mše svatá + žehnání pokrmů

Stará Bělá
Krmelín
Proskovice
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15.00

TE DEUM + slavnostní požehnání Stará Bělá

Velikonoční pondělí
07.30
08.45
10.00

22.04.2019
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

Stará Bělá
Krmelín
Proskovice

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY - TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Crash test
Mark Hart

Mnoho návštěvníků kostela, a nejedná se jen o mladé lidi, často chodí
pravidelně v neděli na mši, ke zpovědi, modlí se určené modlitby a cítí se
být „praktikujícím katolíkem“. Mají Bibli, ale nečtou ji, jednotlivým
úkonům mše nerozumí a ke zpovědi chodí, aby po smrti nepřišli do pekla.
Nebudeme si nic nalhávat, pokud už to tak není, jistě to tak v našem
životě někdy bylo a mnoho z nás to tak má celý život. Stejně tak prožíval
svou víru i autor knihy Crash test Mark Hart. Trvalo mu docela dlouho,
než změnil svůj postoj a mohl za to jeden let s nouzovým přistáním, kdy
se opravdu bál o život.
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Kniha je primárně určena mládeži, ale my starší v ní nalezneme stejně tak
mnoho dobrých rad, jak změnit úhel pohledu na Boha a tím svůj přístup
k životu.
Ukázka z knihy:
Živě si pamatuju na svou první zpověď. Byl jsem strnulý hrůzou. Ruce
jsem měl úplně zpocené. Límec košile mi připadal jako oprátka. (…)
Pomalu jsem postupoval ve frontě, díval se na to, jak se pokaždé, když
vchází hříšník a odchází světec, střídá
zelené a červené světlo, měl jsem sucho
v puse a prázdno v hlavě. Jak hrozný hřích
mohl chudák desetiletý kluk spáchat, aby to
vyžadovalo takové mučení?
Vstoupil jsem do zpovědnice a uslyšel hlas
starého irského kněze s galským přízvukem.
Mluvil tak rychle, že jsem mu skoro
nerozuměl, a tak jsem také odpovídal co
nejrychleji. Nebyly v tom žádné výčitky
svědomí, žádná lítost, žádné skutečné
pochopení svátosti, jen utrápené vyznání
předpubertálních vin, zatížené strachem a
úzkostí. Dostal jsem ze sebe tři litry potu a
pět nezajímavých hříchů a jako pokání tři
Otčenáše.
Odešel jsem ze zpovědnice a byl jsem rád, že jsem přežil. Vypolstrované
klekátko zaskřípalo, když jsem poklekl, abych odříkal své pokání. Přestal
jsem se potit. Něco se přihodilo, o tom nebylo pochyb. Jen jsem si nebyl
jistý, co to bylo. Nějak jsem se Bohu přiblížil. Trochu jsem myslel na
Ježíše. Tělesně jsem vyvázl nezraněn, ale moje duše zůstala někde daleko
od toho, co jsem teď prožil.
Desatero jsem znal zpaměti. Ale nesloužilo mi ani tak jako morální
kompas, ale spíš jako nástroj, kterým bylo možné určit, jak vážný je
konkrétní čin s ohledem na věčné zatracení. V pubertě se můj katolický
život sestával z hledání skulin v Desateru, ne z hledání Pána.
Když jsem se dostal do puberty, spadl jsem do pasti teologie
„ospravedlnění“. Které chování mohu ospravedlnit, abych se ještě protáhl
nebeskou bránou? Chtěl jsem víru, která by mi dopřála tolik sexu, cigaret
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a alkoholu, kolik bych chtěl, a dovolila by mi být tak zahleděný do sebe,
jak bych si přál. Našel jsem ji. Bylo to náboženství mého Já. Měli jsme
jednoho věřícího, byli jsme úplně švorc a směřovali do pekla.
Bůh, kterého jsem znal ze zpovědnice, byl nedostupný, a tak jsem se
díval raději sám do sebe než vzhůru k němu. Časem jsem pochopil, že
hranice tu nejsou od toho, aby se překračovaly, zato moje sobectví tu od
toho je. U vás je to stejné. Nalezení našeho nejvlastnějšího já v Kristu
musí začít tím, že se cosi zlomí uvnitř nás samých. (…)
Celé roky, bylo moje špatné chápání svátosti smíření překážkou pro můj
vztah s Kristem a zabraňovalo mi přijmout největší Boží dar: naprosté
odpuštění. I přes všechnu pomoc, které se mi dostalo na katolické škole a
při kázáních, jsem stále přešlapoval na jednom místě. Můj přístup se
změnil teprve ve chvíli, kdy už mi hřích a zoufalství přerostly přes hlavu,
přestal jsem hledat slávu a bohatství a začal hledat pokoj, který může
nabídnout jen Ježíš. Pochopil jsem, že svatý Augustin měl pravdu, když
napsal, že naše srdce je nepokojné, dokud nespočine v Bohu.
Markéta Jurišicová
Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz
PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

Na svatého Marka

Na svatého Marka
voní jarem dálka.
Zelenej se, osení !
Jásej, třpyť se, prameni !
Tam, kde kráčí svatý Marek,
třepotá se otakárek.
Něžně žehná pravicí
každé snítce pučící.

Hana Rakusová

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na
e-mail: rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka květnového čísla je do 23.04.2019 2019.
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce
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Orel a sokol
Jedna siouxská pověst vypráví, že Silný Býk a Svěží Rosa přišli ruku v ruce za
kmenovým šamanem a požádali ho:“Milujeme se a chceme se vzít. Ale
milujeme se tolik, že od tebe chceme radu, která nám zaručí, že budeme navždy
spolu, že vytrváme jeden druhému po boku až do smrti. Co máme dělat?“
Stařec, dojatý pohledem na jejich mládí a zamilovanost, na jejich hlad po
krásných slovech, řekl: „Udělejte to, co se musí udělat. Ty, Svěží Roso, musíš
zlézt horu na sever od vesnice. Musíš do sítě chytit nejsilnějšího sokola a přinést
ho sem živého tři dny po úplňku. A ty, Silný Býku, musíš vyšplhat na
Hromovou horu, na jejím vrcholu najdeš nejsilnějšího orla. Musíš jej chytit do
sítě a také mi ho sem donést živého!“
Mladí se něžně objali a odešli za svými úkoly.
Ve stanovený den čekali oba se svými ptáky před šamanovým stanem. Stařec od
nich vzal vaky a viděl, že to jsou opravdu krásné exempláře požadovaných
zvířat.
„A co máme dělat teď? ptali se mladí. „Vezměte ptáky a svaž je za jednu nohu
těmito koženými řemínky. Až budou spoutaní, pusťte je, ať mohou odletět.“
Udělali, jak jim šaman přikázal, a pak ptáky osvobodili. Orel i sokol se
pokusili vzlétnout, ale zmohli se jen na drobné poskakování po zemi .Po chvíli
rozdráždění, že nemohou létat, začali ptáci jeden do druhého klovat, až se
poranili.
A tehdy šaman řekl:“Nikdy nezapomeňte na to, co právě vidíte. Moje rada zní:
vy jste jako orel a sokol. Když budete jeden s druhým svázaní, byť láskou,
nejen že si budete ubližovat, ale také se začnete dříve nebo později navzájem
zraňovat. Chcete-li, aby láska mezi vámi vydržela dlouho, létejte spolu, ale
nesvazujte se, abyste mohli být každý sám sebou!“
Dejte si pozor, abyste nerozplakali ženu, protože bůh počítá její slzy! Žena
vzešla z mužova žebra. Ne z nohou, aby se na ni šlapalo, ne z hlavy, aby se
povyšovala, ale z boku, aby mu byla rovna…..
O něco níže, než je paže, aby byla chráněna, ze strany od srdce, aby byla
milována….. ( z Talmudu)
Jestli opravdu někoho miluješ, nechej ho létat na vlastních křídlech.
Z knihy Potěšení pro duši od Bruno Ferrero
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1.

06.55

Mše svatá

2.
3.

18.00
18.00

Prosba o Boží ochranu při maturitní zkoušce.
Za + Stanislava Zemana a rodiče.

4.
5.

Za + Štěpánku sýkorovou a dar zdraví pro celou rodinu.
Za Jaromíra Šindela, syna Daniela a duše v očistci.

14.
Ne

06.55
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

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ne

06.55
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
07.30
09.00

Za + Marii Valovou, manžela Jaroslava, syna Václava a duše v očistci.
Za + Ludmilu Adámkovou, sestru Martu a vnuka Jiřího.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za farníky
Zelený čtvrtek
Obřady Velkého pátku
Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
Za farníky
Obřady Bílé soboty
Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
Za duše zemřelých dárců mešních fundací před nástupem komunistů.
Za živé a zemřelé skauty a za dobrodince skautského střediska Stará Bělá

22.
23.
24.
25.
26.
27.

07.30
18.00
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
18.00

Za Boží požehnání a vedení pro celou živou rodinu.
Velikonoční pondělí
Za zemřelého Františka Březinu, jeho rodiče, sourozence a za duše v očistci.
Za Miladu Pardýlovou, její sestru, rodiče a živou rodinu.
Za Jiřího Kokeše a jeho rodiče Vladimíra a Ludmilu.
Za Jiřího Adámka, rodiče z obou stran, sestru, bratra a živou rodinu.
Na poděkování za 80 let života a další Boží ochranu pro celou rodinu.
Za + Františka Wernera, manželku a 3 dcery, za živou rodinu a duše v očistci.
Za farníky
Sbírka na farnost
Za Stanislava Hoduru, sourozence, rodiče z obou stran a za živou rodinu.
Za + Jiřího Madara, + Jiřího Bureše, rodinu Novákovou a za živé rodiny.
Za + Vitězslavu Kačerovou, rodiče Krejčíčkovy a syna Zdeňka.

6.
7.
Ne
8.
9.
10.
11.
12.
13.

28.
Ne
29.
30.

Za + Františku Matějovou, manžela, rodiče z obou stran , vnuka a za duše v očistci.

Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Rostislava Holaina, manželku, zetě, rodiče a sourozence z obou stran.
Za farníky.
5. neděle postní
Za Jaromíra Cholevu a jeho rodinu.
Za živou a + rodinu Foltovu, Zdráhalovu, Bandíkovu a Borovičkovu.
Za + Arnošta Adámka a sourozence.
Za pana Rudolfa a Rozálii Foltovy a pana Miroslava a Růženu Foltovy.
Za živou rodinu Foltovu, Hrabovsku, za dar víry a další Boží ochranu.
Za + Jaroslava Hořínka, 2 rodiče, bratra, švagra a živou rodinu.
Za + Stanislava Nováčka, + rodiče a duše v očistci.
Za + Ludmilu Valovou, snachu Marii, vnučku Marušku a živou rodinu.
Za + Ing. Vladimíra Lapčíka, jeho rodiče Františku a Cyrila Lapčíkovy a za živou
rodinu.
Za farníky
Květná neděle

Sbírka na kněžský seminář

Srovnáváme-li se s druhými, snadno podlehneme pýše nebo marnivosti. Srovnávejme se
s Ježíšem, s evangeliem, s Božím slovem a zvláště s blahoslavenstvími.
bl. Jakub Alberione
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