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KVĚTEN 2019

Pozvání na „májové“
Neztrácejte pohled Panny Marie na vás,
ani svůj pohled na ni jako na Matku
(papež František)
Papež František rozjímá o pohledech Panny Marie.
Říká:“Maria se dívá pozorně, celá se zapojuje

a vplétá do toho , koho má před sebou,
jako matka, která má oči jen pro své dítě,
když ji něco vypráví …….“
„Maria v sobě uchovává pohledy těch, kdo se
na ni dívají a vyzařuje tváře těch,
kdo se s ní setkávají………..“
„Maria se na nás dívá celistvým pohledem,
který spojuje všechno, naší minulost,
přítomnost i budoucnost.
Nemá jen částečný pohled. Milosrdenství
dokáže vidět celek a zachytí co je třeba.“
Ke krásnému prožívání měsíce Panny Marie a k přibližování se k naší
nebeské Matce
zve otec Bohuslav
P.S. Při „májových“ se bude číst na pokračování kniha - Pekařský učedník
ze Znojma- o životě Klementa Marie Hofbauera, v říjnu pak navštívíme
Znojmo, Vídeň, Tasovice – místa spojená se životem tohoto světce.

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
Náboženství pro dospělé
Pondělí 6.5. 2019
Pondělí 27.5.2019
Čtení Bible
Pondělí

13.05.2019
27.05.2019
( změny možné )
Dětská schola
Každý pátek

ve 20,00 hod.
ve 20,00 hod.

19.00 hod
19.00 hod

od 16.30 hod

Modlitby matek
Stará Bělá
Krmelín – domeček

každou sobotu
každou středu

po ranní mši svaté
19.00 hod

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

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
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.
Nikodémova noc
- rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně bude v pondělí
20. 5. od 20.30 do 21.30 hodin. Nově je zde příložetost svátosti smíření nebo
duchovního rozhovoru s otcem Petrem Eliášem.

Pouť v Proskovicích
V neděli 5.5. se slaví pouť ke sv. Floriánovi v Proskovicích. Slavnostní mše
svatá v 10.00 hod.

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému
V neděli 19.5.2019 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.
U kostela budou ve stánku prodávat prodávat Karmelitánské nakladatelství.
Stánek u kostela.
Mše svaté v Krmelíně 1. a 8. května
Ve dnech 1.5. a 8.5. 2019 budou slouženy mše svaté v krmelínském kostele v
7,30 hod.
Pozvání k Modlitbě za mír
Zveme všechny farníky ve středu 8. 5. 2019 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 rodinách.
Vyjdeme společně od krmelínského kostela v 18,00 hod.

Výlet dětí do Opavy
Výlet dětí do Opavy za o. Janem Czudkem bude 4. 5. 2019 bližší informace
u Františka Košárka
Májové pobožnosti
Po celý měsíc květen budou přes týden večerní mše svaté s májovou
pobožností. Tento rok bude četba na pokračování pro všechny. V neděle bude
májová pobožnost v 15.00 hod.
Výjezdní „májové“
30.4. Lurdy v Bělském lese (úterý)
6.5 Proskovice – Sýkorův kříž
13.5. Krmelín – kostel sv. Jana a Pavla
20.5. Nádvoří Domov s peč. sl. na Nové Bělé
27.5. Mitrovická kaplička za dálnicí
DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

Agapé ke dni matek
Zveme všechny maminky a jejich rodiny na společné Agapé ke dni matek v
neděli 12. 5. 2019 po druhé mši před farou (za nepříznivého počasí v KD)
Zve KDU-ČSL

Noc kostelů
V pátek 24. května bude probíhat již tradičně Noci kostelů, do které se zapojí
opět i naše farnost. V letošním roce se otevře jak kostel sv. Jana
Nepomuckého ve Staré Bělé, od 18.00 hod do 23.00 hod , tak nás zvou
pořadatelé i do kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně, který bude zpřístupněn od
18.00 hod do 22.00 hod.
Program v kostele sv. Jana Nepomuckého
18.00 hod
Mše svatá
19.00 hod
Vystoupení děti ze Základní školy
20.00 hod
Přednáška Mgr. Vojtěch Vlček –Církev v 80 letech
20.45 hod
Varhaní koncert + zpěv – Duchovní hudba
22.00 hod
Schola Proskovice
23.00 hod
Požehnání
Po celou dobu bude v kapli výstavka : sv. Anežka Česká + 30 let svobody
(Ing. Marek Forgač)
Dále bude k dispozici prohlídka věže, varhan, v sákristii nějaké luštění pro
děti a pro dospělé koštování vína.
Na všechny se těší otec Bohuslav a pořadatelé.
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.
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Tesař – příběh pro úspěch(ané)
Jon Gordon
Kniha „Tesař“ může na první pohled podle obalu knihy působit jako
příručka pro podnikatele. Píše se tam o nejlepších strategiích v podnikání a
obchodu. Není tomu tak. Kdo si přečte příběh o podnikateli Michaelovi,
který zkolabuje při ranním běhu, protože je příliš zaneprázdněný řízením

své firmy a velmi stresovaný, a kterého pak zachrání tesař, pochopí, že rady,
které tesař rozdává, se dají aplikovat na celý život, na jakoukoli pozici
v zaměstnání, na jakoukoli životní roli. Jde o knihu, která srší pozitivismem
a láskou. Jistě ne náhodou se tesař jmenuje J. Emanuel. Při čtení vnímáte, že
tesař je jako Kristus.
Kniha není velká, ale velmi dobře se čte a může proměňovat životy.
Ukázka z předmluvy knihy:
Při svých setkáních s řídícími pracovníky na
celém světě často začínám otázkou: „Prosím,
ať zvedou ruku ti, kteří se považují za vůdčí
osobnost.“ Vždycky mě udivuje, že zvedne
ruku sotva pětina přítomných. Jak je možné,
že tito vedoucí pracovníci, kteří mají vedení
druhých lidí přímo v popisu práce, se
nepovažují za vůdčí osobnosti?
Většina lidí včetně řídících pracovníků totiž
má za to, že vůdcovství je dáno funkcí a
postavením, které zastávají. Ti, kteří
nezvednou ruku, se domnívají, že jejich
funkce nejsou dost exkluzivní a jejich
postavení není dost vysoké na to, aby se mohli
označit za vůdčí osobnosti.
Tito vedoucí pracovníci zřejmě neměli otce,
jako byl ten můj. Můj otec byl admirál námořnictva a nositel vysokých
státních vyznamenání a dal mi neocenitelná ponaučení o tom, jak vést lidi.
Nikdy nezapomenu na to, jak mě v sedmé třídě zvolili předsedou třídy.
Když jsem se celý pyšný vrátil ze školy, táta řekl: „Blahopřeji, Kene. Ale
teď, když jsi předseda třídy, nikdy své postavení nevyužívej. Velcí vůdcové
nejsou velcí proto, že mají moc, ale proto, že jim lidé důvěřují a váží si
jich.“
To je také hlavní myšlenka Gordonovy úžasné nové knihy Tesař. Nabádám
vás, abyste hlavní postavu knihy považovali za učitele a rádce. Naučí vás, že
vůdcem je každá lidská bytost, která miluje, slouží a stará se.
Jste-li obchodník nebo podnikatel, přestaňte se soustředit na „vítězství“, ať
už to pro vás znamená cokoli, a začněte své podnikání vnímat jako lásku,
službu a rozvíjení druhých lidí. Pokud to uděláte, budete úspěšní a vaše
podnikání se bude rozvíjet tak, že předčí veškeré vaše představy.
Markéta Jurišicová

Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz
PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

Maminčiny pantofle
/Maminkám k svátku/
Když přijdu domů, hned vidím,
že někdo chybí.
Mamčiny pantofle v koutě leží
jak opuštěné ryby.
I když jsou u nás občas přeháňky,
smutno by bylo bez mamky !
Teď skříply dveře,
mamka vklouzla potají.
Pantofle jak dva pstruzi
se bytem míhají.
Hana Rakusová

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 21. 5. 2019
Za chyby tisku neručíme, Vaše redakce

Poděkování za 30 let a 28 roků života s prosbou o další Boží ochranu.
Za Boženu Tomáškovou, manžela a celou živou rodinu.
Za + rodiny Bukovskou, Novákovou a duše v očistci,

1.

07.30
18.00

2.
3.

5.
Ne
6.
7.

18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
18.00
18.00

8.

18.00

9.

18.00

Za + Petra Hořínka, rodiče, bratra, švagra a duše v očistci.

10.
11.

18.00
07.30
18.00
07.30
18.00
18.00
18.00

Na poděkování za 30 let manželství a za požehnání do dalšího života pro celou rodinu.
Za + Antonii a Jaroslava Hořínkovy, 2 syny a zetě, za živou a + rodinu.
Za pana Václava a Marii Krejčíčkovy.

18.00
18.00
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Za počatý nenarozený život dětí.
Za + Cyrila Volného, rodiče, sestru a živou rodinu.

07.30
18.00
07.30
09.00
18.00
18.00
18.00
06.55
18.00
18.00

Za Jaroslavu Lyčkovou, manžela a syna Zdeňka.
Za + Herminu Hlavenkovou, manžela, 3 syny a dceru.
Za duše + dárců mešních fundací. Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Středního východu
Za farníky
Za Antonína Foltu, manželku Ludmilu a rodiče z obou stran.
Za + Marii Burešovou, Janu Kunertovou , manžela a živé rodiny.
Za Annu Kluzovou, Marii Čechovou a za živou rodinu.
Mše svatá
Za rodinu .
Za + Marii Adámkovou, manžela, dceru a syna, sestry a bratry.

4.

12.
Ne
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ne
20.
21.
22.
23.

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

Za Zdeňka a Marii Zezulkovy, rodiče z obou stran a za živou rodinu Zezulkovou.
Za rodinu Stuchlou a na poděkování za dar života, víry a přijatá dobrodiní.
Za rodinu Půlkrábkovou, zdraví duše i těla a posilu v utrpení a službě.
Za + Marii Foltovou a jejího manžela Karla.
Za farníky.
Na poděkování za dar manželství s prosbou o Boží požehnání, vedení a dar zdraví.
Za + Ludmilu a Vratislava Sýkorovy a za živou rodinu, rodiče a sourozence.
Za Jaroslava Šeděnku manželku a Cyrila Volného, s prosbou o dar víry pro celou rodinu.
Za + rodiče Josefa a Vlastu Platošovy s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou
rodinu.

Za matky naší farnosti.
Sbírka a podporu prorodinných pastor. Aktivit v diecézi
Na poděkování za 20 let života a + dědu Cyrila Volného a duše v očistci.
Za + Miladu a Arnošta Bartuskovy, sourozence, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Za + Marii Nováčkovou, manžela, syna, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše
v očistci.

Za + Vladimíra Brože, , manželku, syna a 2 dcery, za živou rodinu a duše v očistci.

Za + Marii Klímkovou, manžela, vnučku a Boží požehnání pro celou rodinu.
Za Jaroslavu Stuchlou a + rodiče Stuchlé.

Za + Štěpánku Cigánkovou, manžela, švagrovou Marii a duše v očistci. Sb. na farnost
Za farníky.
Pouť ke sv. Janu Nepomuckému

Za Růženu Kuděláskovou, manžela a duše v očistci.
Za Ludmilu a Zdeňka Staňka.
Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za rodinu Jarolímovou s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
Za + Jana Matěje, bratra Václava, sestru Ludmilu, duše v očistci a za živou rodinu
Matějovou a Heřmanovou.
Noc kostelů

Jste-li s Ježíšem, nemůžete být smutní: Bůh je radost.
Bl. Jakub Alberione

