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V souvislosti s tématem „BIBLE“, probíraném v náboženství pro dospělé, vám
chci nabídnout možnost číst tuto knihu pod vedením P. Jana.
Jde o to, přečíst ji během 2 - 3 i více let kompletně. Setkání skupinky zájemců
by bylo vždy co 14 dní, asi tak 15 min., některý den v týdnu k večeru
(např. po úterní mši sv. nebo dle domluvy na první schůzce). Tam by nám otec
řekl, co máme přečíst do příště, něco málo k tomu o čem kapitoly budou a
zodpověděl by nejasnosti.
Milí farníci, pokud se rozhodnete připojit, dejte mi vědět, nejpozději na začátku
postní doby bychom začali. Věřím, že společně u četby vytrváme.

Náboženství pro dospělé

Bože, ty jsi splnil očekávání Simeonovo,
že nezemře,dokud se nesetká s Kristem.
Dej i nám, kteří jsme ho přijali,
ať se s ním setkáme v jeho slávě.
(Svátek Obětování Páně)
Úvodník
Na začátku měsíce února putujeme spolu s P. Marií a sv. Josefem
do Jeruzalemského chrámu, kde naplňují Boží zákon, aby „všechno
prvorozené bylo obětováno Bohu“.
Nám už moc neříkají rituální předpisy Starého zákona, smysl
však zůstává. Z vděčnosti Bohu za vše, co mi dává, mám ze sebe
odevzdávat to první, to nejlepší, to nejhodnotnější – můj čas, prostředky,
schopnosti. Jako se Bůh dal člověku cele, taková má být i lidská
odpověď.
o. Jan

V návaznosti na předchozí příspěvek se chci s vámi podělit o radost, že se
můžeme v naší farnosti už 2 roky scházet k výuce náboženství pro dospělé a
zároveň toho využít, abych dalším, kteří také zvažují přijít, poskytla informace.
První podnět k setkávání u témat křesťanského života přišel zcela spontánně a
to při rozhovoru před kostelem, kdy jsme se s kamarádkou ptaly P. Petra, jak se
vede našim dětem v náboženství. Otec nás pozval, ať klidně přijdeme do hodin
s nimi, že to může prospět jim i nám.
Následovala má otázka, na kterou reagoval vstřícně, zda bychom opravdu
mohli přijít, ale ne mezi děti, že jen dospělí. Myšlenku jsem pak předávala
známým. Mezi prvními zájemci o výuku byl Petr Jurišica, který se stal
kontaktní osobou a přičinil se o oslovení ostatních farníků a o předání
informací v ohláškách v kostele i v těchto listech.
Od té doby se scházíme každé 2. a 4. pondělí v měsíci v učebně na faře a
probíráme témata, která sami navrhneme, protože je považujeme pro náš život
za důležitá, nebo někdo přijde s nějakým osobním trápením a chtěl by se
pokusit s pomocí ostatních nalézt řešení anebo dál pokračujeme krok za krokem
ve výkladu katechismu. Bývá nás 12-20, nejčastěji podle okolností jak děti a
rodina dovolí. Sejde se nás většinou asi stejně mužů a žen všech generací.
Někteří chodí pravidelně, jiní podle svých možností nebo podle konkrétních
témat. Domluvili jsme se, že budeme začínat přesně ve 20.00 a povídat si
budeme do 21h. a pak bude půl hod. na zodpovídání dotazů. Pravidlo ukončení
se však pro obsáhnutí náročnějších témat a množství otázek někdy poruší, ale
nikomu to nevadí. Velmi zřídka se stane, že o několik minut přetáhneme
desátou. Když někdo potřebuje, odchází tiše dřív.
Doposud jsme probrali spoustu témat. Kromě systematicky navazujících kapitol
katechismu to byla např.: Deuterokanonické knihy Písma svatého, Islám,
Hledání pokoje uprostřed životních zkoušek, Volby do parlamentu,
Blahoslavenství, Misijní poslání křesťana, Odpovědnost křesťana za politiku,
Advent, Neposkvrněné početí Panny Marie. Prostě cokoli, co nás zajímá.

Teď v lednu přemýšlíme nad dotazem týkající se manželského života a
přijímání dětí (Humane vitae) atd.
P. Eliáš vysvětluje tajemství víry radostně, moudře a hluboce. Odpovídá všem
s obdivuhodným zájmem a trpělivostí. My se snažíme pozorně jeho slova
vnímat a sami vytušit či objevit o čem ten křesťanský život je. A někdy to končí
neočekávaně živou diskusí. Prostě život se vždy nevleze do knih, ale přesto je
možné a potřebné hledat Boží cesty a Jeho zásady i v hodně konkrétních
okolnostech běžného života. Pokud sledujete stránky farnosti, dvě zajímavá
témata byla na webu ve formě prezentace a plakátku vyvěšena.
Jinak nejsme jen nudní žáci v učebně, často bývá veselo a Otec slibuje, že za
dobré vysvědčení bude o prázdninách opět školní výlet (čili „putovní hodina
náboženství“) s nočním výstupem na nějaký horský štít za východem slunce.
V loňském roce se někteří pohybovali chvilkami nad mraky v Roháčích.
Zdravím vás. Marta Olšovská
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Ve čtvrtek 2.2. je svátek Uvedení Páně do chrámu. V tento den bude
mše svatá ve Staré Bělé ráno v 06.55 hod a večer v 18.00 hod. Od 17.00
hod bude příležitost ke svátosti smíření. V Krmelíně bude mše svatá
v 16.45 hod.
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V neděli 12.2. odpoledne se koná pobožnost k Panně Marii Lurdské
v Bělském lese. Začátek v 15.00 hod. Všichni jsou srdečně zváni.
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Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi
Náboženství pro dospělé
Náboženství pro dospělé

V neděli 19.2. od 15.00 hod se koná Dětský maškarní ples
v Katolickém lidovém domě. Srdečně zvou maminky.
Ve středu 22.2. je Popeleční středa a začíná postní doba. Mše svaté
s udílením popelce budou ve Staré Bělé v 6.55 hod a v 18.00 hod a
v Krmelíně v 16.45 hod.

Za + Karla Oravce, jeho manželku Anežku a živou rodinu.
Za + Vincence Glonka a duše v očistci. Svátek Uvedení Páně do chrámu
Stará Bělá
Za + Jaroslava Foltu a manželku.
Na jistý úmysl dárce.
Za + Teodora Ševčíka a rodiče.
Za farníky.
Poděkování za obdržená milosrdenství a prosba za dar víry pro celou rodinu.

Za + syna Tomáše Luptovce, celou živou a zemřelou rodinu.
Na poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu.
Za + Miloše Kubicu.
Za + ThDr. P. Josefa Nováčka a jeho sestru Františku.
Za + Josefa Kuděláska, manželku duše v očistci.
Za + Libuši Dlouhou, manžela, zetě a živou rodinu.
Za + Jana Gábora, dvě manželky, sourozence a duše v očistci.
Za farníky.
Za + maminku Barunku Máchovou, tatínka Jaroslava a sestru Evu
Weimanovou.
Za + Marii Sýkorovou a za živou a zemřelou rodinu.
Za + Valentina Šeděnku, manželku, 2 dcery 2 syny a sourozence.
Za + Josefa Paličku, manželku a vnučku Renátu.
Za + Josefa Kokeše, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Za + Julii a Oldřicha Zdráhalovy a živou a zemřelou rodinu.
Na jistý úmysl dárce.
Za + Ing. Leopolda Ronovského, dvoje rodiče, Jenovéfu Havlákovou a
živou rodinu.
Za farníky.
Sbírka Haléř sv. Petra
Za + Aloise Matěje, manželku, syna, rodiče, sourozence a živou rodinu
Za + Vítězslavu Krejčíčkovou, manžela, dceru a vnuka Zdeňka.
Za + Aloise Koláře a jeho rodinu.
Za + rodinu Cigánkovou a duše v očistci.
Popeleční středa
Stará Bělá
Za živou a zemřelou rodinu Javorkovou.
Za + rodiče Vlčkovy, Langnerovy, syna Ladislava a živou část rodiny.
Za + Bedřicha Brantala a duše v očistci.
Za + Annu Kokešovou, manžela a rodiče z obou stran.
Za + Jana Mrvu, rodiče a sourozence.
Sbírka na kostel
Za farníky.
Za + Růženu Krčmářovou, dceru Marii a syna Víta.
Na poděkování za 80 let života a prosba o dar zdraví do dalších let a
celou živou rodinu.
Za paní Annu Kokešovou, manžela Jaroslava a syna.

Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší
a nejjistější způsob, jak strach porazit.
Dale Carnegie

