svatých a modlitbou za zemřelé také vyznávám svou víru: Věřím v
společenství svatých... Věřím ve vzkříšení těla a život věčný.
o. Jan

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
11/2013

Listopad 2013

Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
07.11.2013
09.30 hod
21.11.2013
09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
11.11. 2013
25.11.2013
Čtení Bible
Úterý

05.11. 2013
19.11. 2013

Dětská schola
Každý pátek

Úvodník
Ježíš se v evangeliu jednou ptá: Kdo je moje matka a kdo jsou
moji bratři? My se můžeme zeptat podobně: Kdo všechno patří do mé
rodiny? Otec, matka, sourozenci, blízcí i vzdálení příbuzní...
Svátky, jimiž začíná měsíc listopad, nás vedu k tomu, abychom "rozšířili"
okruh své rodiny - Slavností Všech svatých o ty, kteří dosáhli slávy nebe.
Ti také patří do mé křesťanské rodiny. Památka všech věrných zesnulých
odkazuje na ty, kteří prožívájí svůj čas očišťování a očekávání na vstup
do Božího království. Pamatujeme v první řadě na všechny z naších rodin,
známé, ale také na všechny, kteří "Božího milosrdenství nejvíce
potřebují". Křtem jsem byl včleněn do obrovské Boží rodiny a proto moje
zodpovědnost přechází i na všechny příbuzné křtem. Prosbou o přímluvu

20.00 hod
20.00 hod
po mši svaté
po mši svaté

od 16.00 hod

Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Po změně času od 1.11. se naše setkání modlitební skupiny FA apoštolátu
přesunou na 16.30 přede mší sv.na faře.
M.Nováková.
Mše sv.1.11. a 2.11. Slavnost Všech svatých a Památka zesnulých
Pátek 1.11.

Stará Bělá

Krmelín
Sobota 2.11. Stará Bělá
Krmelín

06.55 hod
18.00 hod
16.45 hod
07.30 hod
18.00 hod
08.45 hod mše sv. na hřbitově

Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Staré Bělé
Neděle
3.11.
15.00 hod
Modlitby Taizé
Sobota

18.00hod
07.30 hod
10.00 hod

mše svatá s promluvou
mše svatá s promluvou
mše svatá s promluvou

Všichni jsou srdečně zváni!
9.11.

19.00 hod

Průvod světel
Zveme všechny děti na tradiční Průvod světel, který se bude konat v
pátek 8. listopadu po dětské mši svaté, která bude vyjímečně již v 17:00
hod. Půjdeme od kostela s rozsvícenými lampiony či lucernami na
hřbitov, kde se krátce pomodlíme za zemřelé.
Výročí posvěcení kostela ve Staré Bělé- krmáš – neděle 10.11.
Slavnostní mše svatá
07.30 a 10.00 hod
Duchovní obnova listopad 2013
Ve dnech 22. 11. – 24. 11. proběhne ve farním kostele sv. Jana
Nepomuckého duchovní obnova pod vedením o. Adama Ruckého,
biskupského vikáře pro péči o duchovní povoláni.

o Jan
Výroba adventních věnců
Skauti a Orli ze Staré Bělé
zvou všechny zájemce, na pracovní odpoledne spojené s výrobou
ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Kdy: sobota před 1. adventní neděli tj.
30. 11. 2013 od 15.00 – 18.00 hod.
Kde: prostory ZŠ ve Staré Bělé
S sebou: zahradnické nůžky, kleště,
Novinka: můžete si vyrobit vlastní ozdoby na adventní věnce – různé
ruční techniky
Materiál: věnečky, drátky, svíčky, ozdoby bude možno zakoupit na
místě.
Chvojí bude zdarma
Přijďte si vyrobit a také získat novou inspiraci.

Program:
Pátek 22.11
Sobota23.11.

Neděle 24.11.

18.00 hod
07.30 hod
08.00 hod
10.00 hod
14.00 hod
14.30 hod

mše svatá pro děti
mše svatá
rekolekční promluva pro všechny
farníky ( všeobecná)
rekolekční promluva pro mládež
(15 – 30 let)
rekolekční promluva pro všechny
farníky
kající bohoslužba
výstav Nejsvětější Svátosti
příležitost ke svátosti smíření

Adventní strom
Jako každý rok bude i letos umístěn v našem kostele Adventní strom,
který v průběhu celého Adventu zdobí děti připravenými ozdobami.
V tomto roce však dojde k jedné malé změně, na kterou chceme dopředu
upozornit. Ozdoby, které děti věší na strom, budou umístěny v košíku
pod stromem a děti si pro ozdobu dojdou až po skončení mše svaté, kdy ji
mohou také hned pověsit. Neponesou se tedy jako v minulých letech
s obětními dary.

Duchovní a křesťanská literatura z karmelitánské knihkupectví

Kurz efektivního rodičovství
Znáte To?
„Už fakt nevím, co s ním mám
dělat!“
„Vůbec mě neposlouchá!“
„Dělá si, co chce …“
„Dokud nekřičím, nebere mě
vážně!“
„Pořád zlobí …“

A vy přitom chcete, aby vaše dítě:
-

Bylo hodné, spokojené a
milované
Bylo samostatné a
přiměřeně sebevědomé
Vážilo si sebe i druhých
Dodržovalo, na čem se
domluvíte
Vědělo, jak se má chovat …

Centrum pro rodinu Ostrava nabízí Kurz efektivního rodičovství, který se
bude konat v prostorách fary ve Staré Bělé nejpozději od ledna 2014.
Základní Kurz efektivního rodičovství tvoří devět zhruba
čtyřhodinových setkání dvou lektorek s uzavřenou skupinou rodičů, je
vhodný pro rodiče dětí různého věku. (Podmínkou není účast obou
rodičů). V jednotlivých lekcích jsou probírány základní principy
pozitivní výchovy a jejich aplikace do praktického rodinného života. Je
veden zážitkovou formou, rodiče se aktivně podílejí na programu,
dostávají pracovní listy a náměty pro domácí procvičování, díky kterým
mají možnost se k probranému tématu vracet i později. Nově nabyté
vědomosti rodiče postupně svým aktivním přístupem přetvářejí
v rodičovské dovednosti, jimiž mohou ovlivňovat v rodině svůj vztah
k dětem a chování dětí. Nezanedbatelnou úlohou skupiny je načerpání
nových sil a energie, možnost si odpočinout, aby byl rodič dále schopen
s chutí a zodpovědností plnit jednu z nejnáročnějších životních rolí a
profesí zároveň, tj. být dobrým rodičem svým dětem s vědomím
své nedokonalosti. Kurz je vhodný i pro prarodiče.
Cena kurzu je 1200,- Kč za osobu, nebo 2000,- Kč za manželský pár. Den
a hodina setkávání se upřesní po debatě se zájemci o tento kurz.
Odkaz na web Centra pro rodinu: http://rodina.prorodiny.cz/kurzefektivniho-rodicovstvi/
Informace a přihlášky – Markéta Jurišicová
jurisicova.marketa@seznam.cz , tel.: 774740443

Nabízím možnost vybrat si knihy z internetového obchodu
www.ikarmel.cz a objednat si je mým prostřednictvím nejpozději do
neděle 24.11.2013. Přijímám i nezávazné objednávky. Napište na email:
ikarmel@centrum.cz nebo na lístek, který mi předáte: název knihy, počet
ks a vaše jméno. Všechny tituly se budu snažit připravit ke koupi na farní
den v KD 1.12.2013.
Marta Olšovská
Tříkrálová sbírka
Hledá se koordinátor Tříkrálové sbírky na leden 2014. Zájemci nechť se
přihlásí u pana Zdeňka Staňka. Kontakt: Klečkova 860/5,Ostrava - Stará
Bělá. Tel.:731 625 839

FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
Náš farní časopis na žádost farníků rozšiřujeme o novou rubriku,
prostřednictvím které se můžete našich kněží zeptat na různé otázky. Své
dotazy zasílejte na náš farní mail: rkf.starabela@doo.cz, nebo přineste
osobně na faru (popřípadě dejte do schránky). V následujících číslech
bude odpovězeno na vaše dotazy.
Těšíme se na vaše otázky!
PRVNÍ FARNÍK SE PTÁ:
„Otče Petře, čemu nás chcete naučit, když nám tak často
připomínáte stáří a smrt?“
V příštím čísle se můžete těšit na odpověď Otce Petra.

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

Co je to velkomyslnost?
Velkomyslnost je schopnost odvážně užívat šlechetné prostředky pro
velké a krásné účely.
Spletl se o nulu
Kardinál Alexander Farnese (pozdější papež Pavel II.) byl velmi štědrý.
Jednou ho jedna chudá matička požádala o pět stříbrňáků, které ve své
nouzi nutně potřebovala.
Kardinál poslal svého sekretáře, který jí přinesl 50 stříbrňáků.
„To je nějaký omyl, prosila jsem jen o 5,“ říkala chudá žena.
Sekretář jí však ukázal lístek, kam kardinál opravdu napsal 50.
Ta dobrá matička šla s lístkem v ruce ke kardinálovi.
„Eminence,“ zvolala, „tady jste se o nulu splet!“
„Skutečně, máte pravdu!“ odpověděl kardinál, pak vzal pero a s úsměvem
přidal jednu nulu.
Žena dojatě četla 500 stříbrňáků.
(Pierre Lefévre: Příběhy psané životem)
1. listopad
V modlitbě nepotkávám pouze Boha, ale novým způsobem své bratry a
sestry. Když se modlím za druhého člověka, potom jej vidím novýma
očima. Opouštím své předsudky a hledím na něj Božíma očima. To mě
uvádí do nového vztahu k němu.
(Anselm Grün: Myšlenky na každý den)
30, listopad
Když mě vnější věci upamatovávají na přítomnost Ježíše Krista, jenž se
nade mnou smiloval, pak je můj život jiný. Není již tolik určován
vnějšími událostmi, nýbrž ve všem potkávám Ježíše Krista. A ze setkání
s Kristem potkávám potom i lidi a situace všedního dne novým způsobem.
(Anselm Grün: Myšlenky na každý den)

1.
2.
3.
Ne
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ne
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ne
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Ne
25.
26.
27.
28.
29.
30.

06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00

Na jistý úmysl.
Slavnost Všech svatých
Za + rodiče Annu a Václava Menšíkovy, za živou a zemřelou rodinu.
Za živou a zemřelou rodinu Klimkovou.
Památka zesnulých
Za + rodinu Brejcovou a Boškovou.
Na poděkování za 75 let života s prosbou o další Boží ochranu pro celou rodinu

Za farníky.
Za + rodiče Annu a Štěpána Karkoškovy a Boží ochranu jejich potomků.
Za všechny nemocné, utiskované a pronásledované křesťany na celém světě, za jejich
pevnou víru a naději, že Pán jejich trápení spravedlivě na věčnosti odmění.

Za Kristýnu Adámkovou, 2 manželky a duše v očistci.

06.55
06.55
17.00
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

Za + Zdeňka Staňka, živou rodinu a duše v očistci.
Na úmysl dárce.
Po mši sv. průvod světel.
Za živé a zemřelé setry řádu sv. Karla Boromejského.
Za + rodiče Marii a Michala Zemanovy z Nové Bělé.
Za farníky.
Za nedožitých 80 let.
Za + Aničku Nováčkovou, manžela a rodiče z obou stran.
Za + Miloše Staňka, rodiče, bratra a živou rodinu.
Za + rodiče z obou stran, 3 sestry, dva švagry a jednu švagrovou.
Za + Adolfa Šuléře, manželku, syna, 2 zetě Ladislava a Ludvíka.
Za Jana Stuchlého a živou rodinu.
Za + Zdeňka Sýkoru a za Boží ochranu pro celou živou rodinu.
Za Kateřinu Bečákovou a za živou rodinu.
Za farníky.
Sbírka Den Bible
Za živou a zemřelou rodinu Klimasovou a Zbrankovou.
Za + Leonarda Volného, manželky a duše v očistci.
Za Teodora Ševčíka, manželku a sestru Miladu.
Za zemřelé děti Aleše, Marii a bratrance Matěje.
Za + Josefa, Janu a Annu Kuklovy.
Za + Zdenku Holainovou, manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za Josefa Černína, Aloisii Černínovou, dceru Marii a Josefa .
Za Josefa a Marii Krejčíčkovy.
Za farníky.
Sbírka na kostel
Za + Cyrila a Karlu Chmelařovy.
Za + manželku Zlatušku, bratra Aloise, rodiče Nečasovy a Maděrovy.
Za + Miroslava Strakoše a živou rodinu.

06.55
18.00
07.30
18.00

Za Kamilku Solskou, rodinu Pachulovou a rodinu Veselou.
Za + Ludmilu Rohlíkovou a rodinu.
Za + Františka Sojku, manželku, syna a rodiče.
Za + rodiče Stuchlíkovy, Olšákovy, prarodiče a přízeň.

Za všechny pokřtěné, kteří svou cestu k Bohu upřímně hledají a za jejich hluboké
naplnění Duchem svatým.

Ten Pán je však duch; a kde je duch Páně, tam je svoboda. (2 Kor 3, 17)
Svoboda je dar a úkol zároveň, milost a rozkaz.
Jan Pavel II.

