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ČERVEN 2019

Kristus vítězí, králuje, vládne všem
Po Nanebevstoupení zůstává Pán Ježíš přítomen především v eucharistii.
Začínáme měsíc červen – měsíc eucharistie. Máme tak možnost znovu si
uvědomit:
1) Přítomnot Ježíše Krista i dnes i v tomto čase i v této společnosti
2) Svou sílu, kterou přijímáním Ježíše Krista eucharistického
dostáváme a v které můžeme bojovat proti zlu v jakékoliv podobě ať
už je kolem nás nebo i v nás.
3) Svůj úkol milovat své bratry a sestry ať už se živí svátostným
Kristem nebo ještě k němu – pokrmu pro věčnost, cestu nenašli.

4) Radostnou povinnost chvály a díků za tento dar společné cesty
s Ježíšem Kristem k věčností.
Milostiplný eucharistický měsíc přejí všem farníkům
otec Bohuslav

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
Poslední náboženství pro dospělé v tomto školním roce bude v pondělí
10.6.2019.
Za vzornou docházku a slušné chování pojedeme na školní výlet. Sraz před
farou ve Staré Bělé ve 20,00 hod.
Čtení Bible
Pondělí

10.06.2019
24.06.2019

Dětská schola
Každý pátek
Modlitby matek
Stará Bělá
Krmelín – domeček

18.30 hod
18.30 hod

od 16.30 hod

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 6.45 hod, tak prosím, kdo může, přijďte do kostela
o něco dříve.
Růženec
Každý den v 19h. v kostele sv. Jana Nep. (vstup přes zákristii)
Za naše kněze a za všechny nemocné a trpící z naší farnosti s prosbou o
uzdravení těla a odevzdanost srdce. A za osobní úmysly přítomných.
Nikodémova noc
- rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně bude v pondělí
3. 6. od 20:30 do 21:30 hodin (bez kněze) a 20. 5. od 20.30 do 21.30 hodin..

( nově přítomnost kněze - příležitost k svátosti smíření nebo duchovního
rozhovoru).
Vigilie k Duchu svatému
V sobotu 8. 6. 2019 bude v kostele v Krmelíně Vigilie k Duchu svatému a
Adorace. Mše svatá bude sloužena v 19.00 hod a poté bude následovat
Adorace před Nejsvětější svátostí do 22,00 hod.

Večer chval
Ve čtvrtek 13.6. v 19.30 hod –večer chval v kostele sv. Jana a Pavla
v Krmelíně.

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

Farní pěší pouť do
Frýdku
V sobotu 8. června
2019 se uskuteční 21.
farní pěší pouť k P.
Marii Frýdecké. Ti,
kteří odejdou od našeho
kostela ve 4:30 hodin, se
setkají s ostatními
poutníky při mši svaté,
která začíná v 8 hodin v
bazilice Navštívení P.
Marie ve Frýdku.
Farní pouť se uskuteční
v době, kdy je možné v
bazilice Navštívení P.
Marie ve Frýdku získat
při splnění obvyklých
podmínek plnomocné
odpustky (od 13. 5. do
27. 10. 2019). Tyto
odpustky je možno také
přivlastnit duším v očistci. Privilegium získání uvedených odpustků udělil
svatý otec František na žádost našeho otce biskupa při příležitosti 20. výročí
povýšení poutního kostela Navštívení P. Marie ve Frýdku na baziliku minor.
Více na stránkách www.doo.cz a v diecézním zpravodaji OKNO č. 5/2019.
Dětský den
Skřítek Kvítek a skautské středisko srdečně zve všechny děti a jejich rodiče na
Dětský den, který se uskuteční v neděli 2. 6. 2019 od 15 hod. na farské
zahradě.
maminky ze Skřítka Kvítka

Smažení vaječiny
Srdečně zveme farníky a příznivce na tradiční smažení vaječiny, které se
koná dne 9.června 2019 od 15.00 hod v zahradě Katolického domu.
K poslechu hraje cimbálová muzika STAREC. K občerstvení budou
připraveny kromě vaječiny také domácí zákusky, koláče a dobrá káva. Pro
děti bude skákací hrad, soutěže a různé atrakce.
Za nepříznivého počasí budeme v sále Katolického domu.
Zve MO KDU-ČSL
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.
Balení misijních balíků
„Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou
daruje.“
(Duchovní texty Matky Terezy z Kalkaty)
Zveme mládež, rodiče i prarodiče s dětmi k balení misijních balíků.
Setkáme se v sobotu 8.6.2019 na faře ve Staré Bělé od 15. 00 hodin.
Na setkání se těší rodiny z farnosti
Kontakt: Pavla Lejsková, tel. 736 180 595.
Putovní novéna k sv. Antonínovi 4. – 13.6.2019
Milí farníci, zveme Vás k účasti na novéně k sv. Antonínu Paduánskému.
Kdy se už dvanáctým rokem po devět dní budeme scházet u vybraných
kapliček a křížků ve Staré Bělé a prosit o přímluvu sv. Antonína v
nejrůznějších potřebách. Letos se chceme scházet už v 17.30, abychom se
mohli zúčastnit i večerních mší svatých ve dnech, kdy jsou. Modlitba nám
trvá asi 20 - 30 minut a je vybrána z knížky "Dvě novény ke svatému
Antonínovi". Kdo by chtěl s námi utvořit devítidenní společenství a prosit
Pána skrze dlaně sv. Antonína o nalezení toho, co ve svých životech

postrádáme, je vítán. Přesný plán putování na nástěnce v kostele
za ctitele sv. Antonína
Pavla Lejsková
Farní turnaj v malé kopané
V neděli 16.6.2019 proběhne na orelském hřišti u kostela Farní turnaj
v malé kopané. Registrace od 13.30 hod., zahájení 14. 00 hod. Akce proběhne za

každého počasí.
Více informací na nástěnce.

Pořadatelé

Slezská lilie 2019 je úžasná i pestrobarevná!
Festival Slezská lilie vstupuje do svého dalšího ročníku s Ondřejem
Brzobohatým i Josefem a jeho úžasným pestrobarevným pláštěm.
V programu je také připraveno mnoho dalších zajímavých jmen z oblasti
hudby
i slova.
Devátý ročník mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie proběhne
od 14. do 16. června 2019. Páteční Večer nadějí před katedrálou Božského
Spasitele v centru Ostravy otevře gospelový sbor Family Gospel Ostrava.
Hvězdou večera pak bude skladatel, textař a herec Ondřej G. Brzobohatý a
slovenská kapela Timothy, která hraje hudbu pro Boha i pro lidi.
V kostele sv. Václava si v sobotu odpoledne poslechneme melancholicky
zhudebněné básně seskupení Tykráso a přednášku psychologa a
dominikána Petera Tavela s názvem (Dez)orientace v dnešní době. Na
hlavním pódiu před katedrálou, po vystoupení kvinteta Hlasoplet, vyvrcholí
Noc lilie muzikálem Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť
v nastudování souboru operety/muzikálu NDM. Jde o pokračování
unikátního projektu festivalu Slezská lilie a Národního divadla
moravskoslezského, který jsme minulý rok započali dnes již klasickým
dílem Jesus Christ Superstar.
Nedělním Dnem andělů nás tentokrát provede známý neratovský kněz
Josef Suchár a skupina Didaché. Program doplní Faráři na cestách a
slovenský folkový samorost Peter Janků.

Festival již podruhé benefičně podpoří provoz Azylového domu pro
těhotné ženy v tísni skrze Nadační fond Betlém nenarozeným.
Oceňujeme poslání organizace i nasazení dobrovolníků.
Celý festivalový program, na který je vstup díky dárcům a sponzorům
zdarma, naleznete na našich stránkách www.slezskalilie.cz.
Budou to úžasné a pestrobarevné dny. Udělejte si čas!
Martin Menšík
BIŘMOVÁNÍ BIŘMOVÁNÍ BIŘMOVÁNÍ BIŘMOVÁNÍ
Milí farníci,
Čas letí a opět nastává chvíle, kdy někteří z nás mohou přijmout tzv.
svátost „křesťanské dospělosti“ – svátost biřmování. Přijetí této svátosti
předchází příprava , ve které si čekatelé na sv. biřmování nejen připomenou
základní pravdy katolické víry, ale třeba se i něco nového doví nebo dají do
souvislosti.
Příprava spočívá na osvojení si znalostí, ale také na povzbuzení
k budování hlubšího společenství s Bohem i mezi sebou navzájem.
Uprostřed kostela na stolku s obětními dary si vezměte přihlášku, vyplňte ji
a vyplněnou ( možná, že ale vše nebudete vědět) ji doneste do 16.6. do
sákristie nebo na faru ( stačí dát do farní schránky na dopisy ).
První seznamovací setkání pak proběhne v pátek 21.6. v 19.00 hod na
faře. Tam dojde k rozdělení do skupinek , dostanete literaturu a také úkol
( ne těžký ) na prázdniny.
Na smysluplná a radostná setkání s vámi se všemi se těší
o. Bohuslav
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Pojď, buď Mým světlem
Soukromá korespondence světice z Kalkaty
Matka Tereza
Mnoho z nás si ještě pamatuje, když matka Tereza zemřela. Její smrt byla
poněkud ve stínu smrti lady Diany, přesto celý svět věděl, že svět přišel o

světici malé vzrůstem, ale obrovské lásky. Lidé si připomínali její smích a
pokojnou tvář, přestože byla svědkem tolika utrpení.
Kniha „Pojď, buď Mým světlem“ byla pak obrovským šokem. V osobní
korespondenci se najednou odkrývá nekonečná temnota, kterou matka
Tereza zakoušela po mnoho let. Vše co činila a o čem mluvila, bylo jen na
základě její víry. Nic z toho necítila ve svém srdci. Matka Tereza je
důkazem toho, že obyčejná malá žena z Albánie může navždy změnit svět.
Ukázky z knihy:
Při vtělení se Ježíš stal jedním z nás a byl nám podobný ve všem kromě
hříchu; ale v době Utrpení se stal hříchem. –
Vzal na sebe naše hříchy, a proto byl odmítnut
Otcem. Myslím, že to bylo největší ze všech
utrpení, která musel snášet, a že toho se
v agonii v Zahradě nejvíc děsil. Tato Jeho slova
na Kříži byla výrazem hloubky Jeho opuštěnosti
a Utrpení – že dokonce ani Jeho vlastní Otec se
k Němu nehlásil jako k Svému Synu. Že přese
všechno Jeho utrpení a muka se k Němu Jeho
Otec nehlásil jako k Svému milovanému Synu,
jak to udělal, když Ho křti svatý Jan Křtitel a
při Proměnění. Ptáte se: „Proč?“ Protože Bůh
nemůže přijmout hřích a Ježíš na sebe hřích
vzal – stal se hříchem. (…)
Svým životem zasvěceným službě chudým na sebe Matka Tereza vzala
stejný osud jako Ježíš. Jako jiní svatí, kteří byli povoláni, aby ty, jimž slouží,
přivedli blíž Bohu, byla povolána sdílet úděl chudých. Jistým způsobem
musela bojovat s jejich pokušeními a překonat je, aby z nich oni mohli vyjít
vítězně. A byla to krutá bitva. Ve výroku: „Jestli je peklo – pak musí být
právě takové,“ nezvažovala existenci pekla, ale spíše tím stvrzovala, „jak
temná“ její temnota je.
Musel jste se za mě velice vroucně modlit – protože už asi měsíc je moje
srdce velmi hluboce sjednoceno s vůlí Boží. Přijímám – ne ve svých
pocitech, ale svojí vůlí – vůlí Boží. Přijímám Jeho vůli – nejen na čas, ale na
Věčnost. V mé duši – nemohu vám povědět – jaká tma tam je, jaká bolest,
jak strašlivé. Moje pocity jsou tak zrádné. Cítím, jako bych „odmítala Boha“,

a přece to největší a nejtěžší, co nesu – je tato strašlivá touha po Bohu.
Modlete se za mě, abych se v této bolestné temnotě Ježíšovi nestala Jidášem.
Nechte chudé a lidi, ať vás snědí. (…) Nechte lidi, ať si
„ukousnou“ z vašeho úsměvu, z vašeho času. Možná byste se někdy radši na
někoho, s kým jste měli nějaké nedorozumění, ani nepodívaly. Pak se na něj
nejen podívejte, ale usmějte se na něj. (…) Naučte se nazpaměť, že musíte
lidi nechat, ať vás snědí.
Markéta Jurišicová
Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz
K měsíci eucharistie k zamyšlení:
Z knihy Prameny světla, Tomáš Špidlík
Účinky sv. přijímání na duši /přímé/:
1) svátostné spojení s Kristem – naše tělo se spojuje s tělem Krista
2) sjednocení se všemi údy mystického těla církve – tvoříme jedno tělo, i
když je nás mnoho. A protože je P. Maria spojena se Svým synem nejúžeji,
přibližuje nás sv. přijímání k ní víc než jiné pobožnosti
3) rozmnožení posvěcující milosti – eucharistie je k tomu „aby se milost
rozmnožila“ v těch, kteří už ji mají. Jídlo neprospívá mrtvému, ale tomu,
kdo žije.
4) svátostnou milost – milost jakoby s příslibem pro budoucnost, že se nám
podaří spojení s Kristem udržet ve všech okolnostech života, v myšlení, v
přáních, ve skutcích
Účinky sv. přijímání na duši /nepřímé/:
1) očištění od hříchů – eucharistie nás zbavuje hříchů lehkých, uchraňuje od
těžkých
2) časný trest – zadostiučinění za tresty, které jsme si zasloužili
3) ochrana před těžkým hříchem, chybami, ochrana proti pokušení
4) ochrana před lehkým hříchem – zapaluje lásku, přemáhá vlažnost
5) bezpečnost před zlým duchem – ďáblové prchají
6) oslabení zlých náklonností – jejich menší přitažlivost
7) pokrm duše – hojí duševní ztráty, dává sílu k činům
8) zdroj horlivosti – v dobách zkoušek, pronásledování, pokušeních
9) útěcha a radost – udržuje duši, dává radost, - mana
10) síla modlitby je nejsilnější po přijímání
Účinky sv. přijímání na tělo:

1) tělo se stává svatostánkem
2) uklidňuje smysly
3)ochrana těla ve vnějších nehodách a nebezpečích
4) příslib nesmrtelnosti
Z knihy Prameny světla, Tomáš Špidlík
FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
Otázka: O čem je pozvání na agapé?
Na odpověď se můžeme těšit v příštím čísle
PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

Stezičkou
Polní cestou, stezičkou
chodím ráda s babičkou.
Potůček tu pramení,
motýl spí na kameni.
Brouzdáme se křížem krážem,
kytici si spolu vážem.
Též věnečky z jetele
plavou vodou vesele.
U kapličky pod schůdky
rostou drobné jahůdky.
Přečkáme tu malou spršku.
S větrem potom letím z vršku.
Hana Rakusová
Světlo z hlubin
Zdař Bůh. My se už trochu známe. Viděl jsem vás v táboře. - Nevěděl jsem,
že je to kněz. Pracoval na tomto poschodí se svým krajanem.
Rozvěsili jsme po stěnách kahany, na schůdek položili utěrku, vytáhl
kousek chleba, víno v lahvičce od léků, malou bibli, postavili jsme se do
půlkruhu a In nomine Patris... Tehdy se sloužilo ještě latinsky. Hned jsem si
vzpomněl na Abraháma, na betlémskou jeskyni, na skálu, na které by
obětovaný Beránek, na Mojžíšovu skálu, z které vytryskl pramen pitné vody.
Jeho tichý hlas, pokojná tvář, vězeňská uniforma, živá víra, vroucnost, s

jakou vyslovoval každé slovo mše svaté, kterou uměl nazpaměť, působily
přesvědčivě a dojemně. Prvé přijímání po tolika měsících. Jednota s
věřícími na celém světě. Jistě se za nás modlí. V Kristu jsme všichni
sjednoceni. Jde to a je to možné i bez barokních andělů, soch, obleků, bez
varhan a bez parády. Čirá podstata. Zápas o proměnu chleba a vína. V
pokoře se mění i člověk ve vězeňské uniformě a hluboko pod zemí, daleko
od lidí, na novou kvalitu člověka podobného Kristu.
- Jděte v pokoji. Odneste pokoj a požehnání svým přátelům a dělejte to jako
On. V tomto pekle studených skal, hučících strojů a šílených lidí vydávejte
své svědectví pravdy, trpělivosti a dobroty.
Dojatí se loučíme, nenápadně se vracíme k výtahu, a protože se už skončila
výměna havířů, jdeme asi sto metrů dolů po žebříkách při šachtě, která už
vydala vozy kamení a rudy.
(Anton Srholec: Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov, KON-PRESS,
Bratislava 1991, 34-35)
-Kdybychom rozhazovali po ulici tisícovky, řeklo by se, že jsme hloupí.
Mnohem hloupější jsme však tehdy, když se v mysli zabýváme
zbytečnostmi.
-Nemůžeme s sebou na cesty brát eucharistii, ale Písmo svaté můžeme nosit
vždycky.
bl. Jakub Alberione
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 21. 6. 2019
Za chyby tisku neručíme, Vaše redakce
Mše svaté v měsíci červnu
Krmelín
2.6
7.6.
9.6
16.6.
20.6.
23.6.
28.6.

08.45
16.45
08.45
08.45
16.45
08.45
16.45

30.6.

08.45

Za děti, které přistoupí k 1.svatému přijímání
7. vel.
Za Ludmilu Stuchlou, rodiče a sourozence.
Za Jana Šperlína a rodinu
Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
Za Milana Máchu, manželku a rodiče z obou stran.
Za živou a z+ rodinu a za duše v očistci.
Sl. Těla a Krve Páně
Za živé a + farníky tohoto kostela.
Pouť k sv. Janu a Pavla
Za živou a + rodinu Zdráhalovou a Belaníkovou
Za Ludmilu Staňkovou, manžela a rodinu.

Sl. Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Sbírka na farnost

Stará Bělá
1.

07.30
18.00

2.
Ne

07.30
09.00

3.
4.
5.
6.
7.

06.55
18.00
18.00
06.55
06.55
18.00

8.

07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
18.00

9.
Ne
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ne
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Ne

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

Za + Lidmilu Zdráhalovou,Josefa Rymiece, Marii Hradilovou a Danuši Pavlovovou.
Za Marii Podešvovou, manžela Jindřicha, syna Ladislava a za živou a + rodinu.

Za + Jiřího a Libuši Stuchlé, rodiče, za sourozence a za duše v očistci.
Za farníky
Za Renátu Kunzovou, tchýni, tchána a duše v očistci.

Za + Oldřicha Paličku, manželku a za živou rodinu.
Za + Marii Šárkovou, maminku a živou rodinu.
Za + Antonii, Ferdinanda a Romana Jurišicovy
Za + Barunku Máchovou, manžela a dceru Evu Weimannovou.
Na poděkování za 88 let života a Boží požehnání do dalších let.
Za + Václava Valu, 2 manželky, syna a duše v očistci.

Za + Heřmana Petrovského, dvě manželky, dceru Marii a 4 zetě a za živou rodinu.
Za + Ing. Václava Rozehnala, tchána Karla Lyčku, živou a + rodinu a za duše v očistciZa farníky.
Svatodušní sbírka na Diecézní charitu

Za + Karlu Vašíčkovou, manžela, dceru, syna, vnuka, 2 zetě a duše v očistci.

Na poděkování Pánu Bohu za 30 let života, za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu P.
Marie

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

Za pana Jana a Marii Doležílkovy.
Za Lidmilu Zdráhalovou, rodiče a živou rodinu.
Za + P. Jaroslava Karhana a za duše v očistci.
Za živou a + rodinu Jurišicovu.

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

Za + Zdeňka a Zdeňku Košárkovy.
Za + Vojtěcha Malého, jeho rodiče, prarodiče a duše v očistci.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.

Za Marii Foltovou, manžela Jindřicha, za jejich rodiče a sourozence, za živou i + rodinu.
Na poděkování za 60 let života s prosbou o zdraví a Boží ochranu a požehnání do dalších let

Za farníky.
Slavnost Nejsvětější Trojice
Za + Jaroslava Kokeše, manželku, syna a sourozence z obou stran.
Za rodiče z obou stran, manžele Kroulíkovy, Havranovy, neteř a 2 švagrové.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za + Věru Foltovou a rodiče z obou stran.

Za Annu Nováčkovou, manželku Amálii Matulíkovou, Ludmilu Nemynářovou a duše
v očistci.
Slavnost Těla a Krve Páně

Za Jana Holušu, manželku Růženu, sestru Jaroslavu, syna Jiřího a za živou rodinu Holušovu.

Za farníky
Na poděkování za Boží ochranu pro celou rodinu.
Za + rodiče Marii a Michala Zemanovy, syna Stanislava a za duše v očistci
Za Ladislava Kaděru, dvě manželky, vnuka, zetě a živou rodinu.
Za + Rudolfa Šugara, manželku, rodiče a sourozence z obou stran.
Za Metoděje Kokeše a manželku Annu.
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Za nová kněžská a řeholní povolání , za duše kněží za které nikdo neprosí.
Za Ladislava Nováčka, manželku, 2 dcery, 3 vnuky, duše v očistci a živou rodinu.
Za + Františku Březinovou, manžela Jana, zemřelé 3 děti, zetě a + rodinu Petrovskou.

Za farníky

Sbírka na farnost

