ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Od září jsou všichni zájemci srdečně zváni na pravidelné akce
naší farnosti:

09/2013

ZÁŘÍ 2013

Úvodník
Něco končí a něco opět
začíná. Po prázdninách je
tu znovu školní rok a s
ním i nové příležitosti se
něčemu naučit. To neplatí
jen pro ty nejmenší z nás,
kteří jsou vázáni povinnou
školní docházkou, ale
všichni máme využívat
různých možností, jak se
vzdělávat
a
získávat
mnohé zkušenosti. V
Písmu svatém je k tomu krásná výzva, že totiž "počátkem moudrosti je
zcela upřímná snaha poučit se…“ (Mdr 6,17). Tedy ten, kdo se nechce
poučit, zůstává vlastní vinou nemoudrým.
Když se před 35 lety stal papežem Jan Pavel I., jehož pontifikát trval
pouhých 33 dnů, tak při jedné z mála příležitostí promluv k věřícím se
obrátil k žákům a studentům, kteří začínali školní rok. Přiznal se, že ve
škole se snažil pilně učit, ale kdyby věděl, že se stane papežem, tak se učí
ještě pilněji! Je třeba tedy dobře využívat čas a možnosti, které nám Bůh
dává. Upřímná snaha se poučit, ať vede nás všechny k moudrému
životu…
o. Roman

Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
12. 09.2013
09.30 hod
26. 09.2013
09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
23. 09. 2013
Čtení Bible
Úterý

17. 09. 2013
01. 10. 2013

20.00 hod
po mši svaté
po mši svaté

Náboženství
Výuka náboženství dětí začne v týdnu od 16. září 2013.
Stará Bělá, Nová Bělá, Proskovice

místo výuky-fara

1. tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.
6. -9. tř.
Krmelín

Pondělí
13.10 hod
Pondělí
14.10 hod
Čtvrtek
14.00 hod
Úterý
14.00 hod
Pondělí
15.10hod
Pondělí
16.00 hod
místo výuky škola

1. -5.tř

Středa

14.00hod

Dětská schola
V pátek 6. 9. 2013 začíná s nácvikem dětská schola. Sejdeme se v 16.00
hod na faře. Srdečně jsou zvány všechny děti a mládež.
Vedení scholy

Světové dny mládeže Rio de Janeiro 2013
V červenci letošního roku proběhly v Riu de Janeiru v Brazílii Světové
dny mládeže. Tohoto setkání se zúčastnil také náš kamarád, farník a
rodák, pracovník TV NOE, pan Václav Stuchlý.
A tak jsme mu položili několik otázek, na které nám ochotně odpověděl.

Celková doba cestování z domu ve Staré Bělé do místa ubytování v
Brazílii byla okolo 46 hodin. Nikdo z nás nepočítal s tím, že to bude bez
obtíží. Organizátoři nás předem upozorňovali, že si asi sáhneme na dno
svých sil. To se v mém případě taky vyplnilo. Byla to prostě pouť a
věřím, že to mělo pro nás všechny duchovní význam.
Jaký byl program?
Všichni naši poutníci strávili první týden mimo Rio. Byli ubytovaní v
rodinách v několika farnostech ve městě Barra do Piraí ve vnitrozemí
Brazilské federace. Autobusem to bylo asi 3,5 hodiny cesty od Rio de
Janeiro. To město má rozlohu asi 50x60 km, což je trochu více, než na co
jsme u nás zvyklí. Češi byli ubytovaní ve čtvrti Recreio, která patří mezi
ty opravdu lépe sociálně situované. V pastoračním středisku této farnosti
pak probíhal každodenní program připravený českým centrem pro
mládež. Kromě přednášek, mší svatých a dalšího duchovního programu
stojí za to zmínit, že nás navštívil český velvyslanec v Brazílii. Také jsme
předali sošku pražského Jezulátka faráři české farnosti Lidice v Brazílii.

Jaké bylo Tvé poslání na setkání mládeže?
Spolu s dalšími dvěma kolegy jsme jeli na setkání mládeže, abychom
divákům TV NOE zprostředkovali zprávy o tom, co prožívají naši čeští
poutníci. Mým posláním bylo stát za kamerou a postarat se o to, aby se
příspěvky nějakým způsobem dostaly do Ostravy. A to se ukázalo jako ta
největší komplikace. Brazílie je sice vyspělá země, ale našinec musí
přijmout fakt, že vše je možné, jen to o něco déle trvá. Takže sestříhané
příspěvky o délce 3-8 minut se odesílaly do naší republiky někdy i celou
noc. Poslední týden jsme jezdili za Internetem asi 1,5 hodiny do centra
Ria a večer zpátky. To je skoro jako z Ostravy do Brna.
Jaká byla cesta?
Cesta tam se dala zvládnout lépe než nazpátek, kdy už byla únava značná.
Letělo se z Prahy do Amsterdamu, a pak víc než 11 hodin do Ria.

Jaká vládla nálada?
Na to se mi strašně těžko odpovídá. Všichni se celou dobu snažili, aby
byla nálada dobrá. Ten první týden to bylo celkově snazší, farnost a lidé,
u kterých jsme bydleli pro nás připravili krásný program. V Riu to bylo
mnohem náročnější. Nebyl jsem svědkem toho, že by někomu povolily
nervy, nebo že by si někdo vyloženě postavil hlavu. Opravdu se všichni
snažili si pomáhat a vzájemně se povzbuzovat. Hodně lidí ale
onemocnělo díky velmi chladnému a mokrému počasí. Pak zase několik
dní netekla voda. To se samozřejmě projevuje i na psychice.
Měl jsi možnost setkat se osobně se sv. Otcem Františkem?
Jako většina účastníků jsem ho viděl projíždět kolem. Ale byly to pro mě
silné okamžiky. Na tři hodiny nám uzavřeli přístup do novinářského
centra, protože tam přistávala helikoptéra s o. Františkem. Bylo to pro mě
nepochopitelné opatření, protože pak papamobil vjel do davu a tam šla
celá bezpečnost stranou. V tu chvíli jsem nějak více pochopil slova o.
Františka „modlete se za mne.

Co Tě osobně nejvíce oslovilo?
Zní to možná jako fráze, ale nevím, jak to říct jinak. Promluvy o.
Františka. Když k vám mluví o potřebě mluvit o Ježíši v našem vlastním
prostředí, snažit se nedělat Ježíši ostudu a žít v úzkém kontaktu s Ním.
Když při těchto slovech vidíte kolem sebe dva miliony nadšených lidí,
kteří tančí a skandují, zdá se vám to přece úžasně jednoduché. Doufejme,
že v nás to nadšení přetrvá co nejdéle.
Co považuješ za svůj nejlepší zážitek?
Mottem celého setkání bylo „Jděte do celého světa a získávejte mi
učedníky“. Když pominu to, že jsme dělali zpravodajství a šířili ho přes
televizi a Internet do celé naší země, tak mám ještě jeden velmi nevšední
zážitek. Stalo se to až v Praze. Bylo zhruba 23:30 a zbytek naší skupinky
nastupoval do autobusu z letiště do Dejvic, kde jsme měli přespat v
kanceláři centra pro mládež. Na poslední chvíli se k autobusu přihnala
žena s kufrem a dítětem na rukou. „Jede to na hlavní nádraží?“ Ptala se
anglicky šikmooká žena. Kývli jsme, ať nastoupí, pomohli ji s dítětem a
začali vymýšlet, jak ji dostat na hlavní nádraží v tuto noční dobu. Pak mě
napadlo se zeptat, kam cestuje. Odpověděla, že do Ostravy. Věděl jsem,
že vlak jede až ráno a že trávit noc na nádraží je poněkud nebezpečné.
Nabídli jsme jí, že může nyní jet s námi a ráno do Ostravy. A to byl právě
pro mě ten nejlepší zážitek. Ta paní byla z Číny a o křesťanství nevěděla
vůbec nic. Nevěděla, že existuje nějaký papež, Ježíš, prostě nic. Její
hrozný životní příběh mi připadal tak šílený, že kdyby o tom někdo
napsal knihu, autorovi bych nevěřil. Pochopil jsem, že Čína a její
obyvatelstvo je pro mě velká neznámá.

Například kostely jsou stavěny tak, aby se daly dobře větrat. Velké dveře,
okna dokořán. Většinou má ale kostel kol dokola rušné ulice, takže o
nějakém kostelním tichu si můžete nechat jen zdát. Pro rodiče s dětmi je
to ale opravdová výhoda. Děti ty kamiony určitě nemají šanci přeřvat.
Brazilci jsou strašně srdeční, takže při pozdravení pokoje se objímají, což
mi moc příjemné nebylo. Je tam 86% obyvatel katolického vyznání a
velká rivalita mezi katolíky a jinými církvemi, často sektami. I když je to
katolická země, tak zde stále působí hodně misionářů z Evropy. Proto to
téma setkání. Brazílie by měla být zemí, která posílá misionáře jinam.
Vrátil by ses zpět do Brazílie?
Kdybych nemusel, tak ne. Už jsem kus světa projezdil a poznal, že
nejlepší to je ve Staré Bělé. Nemám potřebu nikam jezdit.

Jak na Tebe působili lidé z Brazílie?
Brazilci mi přišli velice hluční, přátelští a každému se snaží všemožně
pomoci, pokud někdo něco potřebuje. Mělo to i stinné stránky, třeba když
se ptáte na cestu, snaží se vám každý poradit, i když neví jak. A tak vás
kolikrát pošlou někam úplně jinam, než potřebujete.
Viděl jsi nějaký rozdíl mezi katolíky a katolickou církvi v Evropě a v
Brazílii?
Ten rozdíl je na první pohled patrný a vyplývá z mentality a podnebí.

Děkujeme za ochotu a za čas, který sis pro nás udělal a přejeme vše dobré.
V+K+J

Školní prázdninový noční výlet z náboženství pro dospělé:
Z modlitby při východu slunce:… tak ti Bože děkuji za tento den, za
každého z nás, za všechny ty momenty, kdy si to nějak víc můžeme
uvědomit i za tu úplně prostou krásu tvého stvoření. Sláva Otci i Synu i
Duchu svatému…

15.00 sraz na autobusové zastávce u Matěje
18.30 zakončení akce
Akce je určená pro malé, velké příznivce skautingu a jejich rodiče.
Za vedení skautu Markéta a Pavel
Pozvánka do Koclířova
Zveme farníky na mariánskou sobotu 5. 10. 2013 do Koclířova, kde
bude odhalení a posvěcení sochy Anděla v Roce víry, za přítomnosti
biskupa Jana Vokála a u příležitosti Cyrilometodějského jubilea (863 –
2013). Pojede s námi i otec Jan. Autobus bude připraven v 05.50 hod. na
parkovišti u zdravotního střediska a dle potřeby zajedeme i do Nové Bělé
a Krmelína. Jídlo na celý den si vemte s sebou. Cena autobusu
250,- Kč na osobu. Předpokládaný návrat v půl šesté odpoledne.
Přihlášky a placení u p. Domčíka (tel. 775678664) nebo u p. Bartuska
(737739920).
Pozvánka na setkání sPhDr. Jiřím Stiborem.

Brestová- Západní Tatry po východu slunce 26. 7. 2013

ZVEME VÁS NA DALŠÍ AKCE!
Skautský den
V neděli 15. 9. budou skauti pořádat velkou africkou hru Safari spojené
se skautským dnem.
10.00 mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého

Srdečně Vás zveme na setkání s PhDr. Jiřím Stiborem, autorem
knihy „Stará Bělá“ (1272 – 1918) s názvem Návraty do minulosti 3.
Beseda na téma:Osobnost olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského
z Pavlovic, se uskuteční v pátek 27. září 2013 v 17.00 hod v obřadní síni
ÚMOb Stará Bělá. V průběhu besedy vystoupí klavíristka Aneta Osiková
Setkání s PhDr. Jiřím Stiborem se koná pod záštitou ÚMOb Stará Bělá.
Těšíme se na Vaši milou návštěvu i Vašich blízkých a přátel.
Marcela Fiedlerová, Marta Lyčková
„Váš život se musí odvíjet od eucharistie. Upněte svůj zrak k tomu, který
je Světlem; přibližte své srdce až k jeho božskému Srdci; proste ho o
milost, abyste ho poznali, o lásku, abyste ho milovali, o odvahu, abyste
mu dokázali sloužit. Toužebně a vášnivě ho hledejte.“
Matka Tereza

Září 2013
1.
Ne

07.30
10.00

Poděkování Pánu Bohu za 50 let života, za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a
přímluvu Matky Boží pro celou rodinu.
Na poděkování Pánu Bohu za nalezení životního partnera s prosbou o další ochranu a
vedení.

2.
3.
4.
5.

06.55
18.00
06.55
06.55

6.
7.

18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55

Na poděkování za 70 let života a další Boží ochranu.
Za zemřelého Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za zemřelého Karla a Marii Hanzlíkovy.
Na poděkování za 60 let života, za Boží ochranu a pomoc, s prosbou o
další Boží požehnání a dar zdraví pro celou rodinu.
Za zemřelou paní Gabrielu Tenglerovou a za živou rodinu.
Za Alenku Valovou a rodiče.
Za + Ludmilu Volnou, manžela, syna, sourozence a duše v očistci.
Za farníky.
Za + Leopolda a Marii Teichertovy a za živou rodinu.
Za + Jiřího Gospoše.
Za Ivanu Kabzanovou a duše v očistci.
Za Václava a Cecilii Dedkovy, živou rodinu a duše v očistci.
Poděkování za dar zdraví, života a další Boží ochranu pro celou rodinu
Za + Alenu Nováčkovou, manžela, bratra, neteř a švagrovou Zdeňku.
Za + Antonína Poláka, manželku, snachu Annu a manžely Lipinovy.
Za Václava Nováčka, rodiče z obou stran, sourozence a živou rodinu.
Za Václava a Ludmilu Hořínkovy, syna a živou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na církevní školy
Za + Václava Matěje, manželku, rodiče a duše v očistci.

8.
Ne
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ne
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
Ne
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Ne
30.

Za + Ludmilu Volnou, manžela, syna a za + Ludmilu Staňkovou, manžela a 2 syny.

Za Josefa Doležílka, manželku, syna Václava a snachu.
Za + Jana Skácela.
Za Jana Sýkoru, manželku a dva syny.
Za + Hildu Sýkorovou.
Za Zdeňka Lyčku, manželku a syna Zdeňka.
Za farníky.
Na poděkování za 35 let manželství.
Za živou a zemřelou rodinu Foltovou a Zdráhalovou.
Za Vojciecha a Anielu Krajewských a vnučku Renátu.
Za Františka Hořínka k nedožitým 70 letům a za živou rodinu.
Poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu.
Za + Ladislava Nováčka, manželku, 3 vnuky a duše v očistci.
Za + Růženu a Františka Forgačovy a dceru Adélu.
Sv. Václava
Za + Václava Valu, rodiče a za živou a zemřelou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na opravu kostela.
Poděkování za 50 let života s prosbou o vnímavost k vedení Duchem Svatým.

Za + Adélu Skácelovou.

