naslouchat Božímu hlasu (jako Josef a Maria), více Boha chválit (jako
andělé) nebo měnit svoje zaběhlé cestičky (jako mudrci z východu).
Požehnaný advent a radost Narození přeje
o. Jan

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
12/2013

Prosinec 2013

Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
05. 12. 2013
09.30 hod
19. 12. 2013
09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
09. 12. 2013
23. 12. 2013
Čtení Bible
Úterý

03. 12. 2013
17. 12. 2013

Dětská schola
Každý pátek

20.00 hod
20.00 hod
po mši svaté
po mši svaté

od 16.00 hod

Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
od 16.30 hod na faře

Úvodník
1. prosince vstupujeme do doby adventní jako lidé, kteří si na jedné
straně chtějí připomenout Kristovo narození a na straně druhé jako ti,
kteří toto narození chtějí znovu prožít.
Nemusíme "žárlit" na postavy z Betléma, že mohli být přímo u
toho a viděli vše na vlastní oči. Advent a Vánoce jsou časem, kdy my
sami se můžeme stát obyvateli Betléma. Jak na to prakticky? Třeba více

Modlitby Taizé
Sobota

14. 12.

19.00 hod

Roráty
Letos poprvé se v době adventní setkáme v soboty ráno v 07.30 na roráty
se mši svatou a poté bude pro děti na faře připraveno malé agapé.
Děti se sejdou ráno v 07.10 hod na faře, odkud vyjdou průvodem
s rozsvícenými lucernami, lampióny společně s panem farářem a
ministranty do kostela…

Sobota
Úterý

07. 12.
14. 12.
21. 12.
24. 12.

07.30 hod
07.30 hod
07.30 hod
06.55 hod roráty a ranní chvály

Setkání farníků v Katolickém lidovém domě
První neděli adventní 1. 12. 2013 se bude konat odpoledne od 15.00 hod
již tradiční „Setkání farníků.“ Všechny farníky srdečně zve a na setkání
s nimi se těší
otec Jan
Pozvánka na bruslení
Orel Stará Bělá zve rodiny s dětmi na bruslení dne 7. 12. od 19:30 v MF
Aréně ve Vítkovicích. Vstupné je dobrovolné.
Mikulášské divadlo
Skauti a Orli Stará Bělá srdečně zvou všechny děti na Mikulášské
představení -Setkání u Aničky. 8. prosince 2013 v KD ve Staré Bělé.
Během představení proběhne sbírka PET víček, které budou předány
Charitě sv. Alexandra.
Adventní koncert
V sobotu 14. 12. 2013 v 15.00 hod pořádá ve farním kostele sv. Jana
Nepomuckého ve Staré Bělé Charita Ostrava Adventní koncert pro
Hospic sv. Lukáše. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek koncertu podpoří
zařízení pro lidi v závěru života.
Několik slov k souboru Musica da chiesa
Soubor Musica da chiesa vznikl v roce 2006. Italský název souboru by se
dal přeložit jako Hudba chrámová anebo také Hudba církve. Soubor čerpá
z velkého pokladu staré duchovní hudby a vytyčil si úkol interpretovat
tuto hudbu na historické hudební nástroje. Díky nadšení obou
multiinstrumentalistů se instrumentář souboru neustále rozšiřuje a dnes
již čítá něco kolem osmdesáti nástrojů.
Blíže soubor Musica da chiesa můžete poznat na webových stránkách
www.musica-da-chiesa.cz.

Najdete tam zvukové ukázky a fotografie historických nástrojů, u
některých i dokumentaci jejich výroby či restaurování.
Putování ke křížku
V neděli 15. 12. 2012 odpoledne od 15.00 hod. zvou Proskovice všechny
děti a jejich rodiče k adventnímu putování ke křížku v poli.
Za pořadatele srdečně zve Martin Menšík

VÁNOČNÍ PROGRAM! VÁNOČNÍ PROGRAM!
Vánoční zpověď
Před Vánocemi bude možno přistoupit ke svátosti smíření v tyto dny:
Úterý
17. 12. 2013
od 16.00 do 18.00 hod
Čtvrtek
19. 12. 2013
od 17.00 do 19.00 hod
Sobota
21. 12. 2013
od 17.00 do 19.00 hod
Neděle
22. 12. 2013
od 15.00 do 17.00 hod
Vánoční pořad bohoslužeb v naší farnosti
Stará Bělá:
Štědrý den

24. 12. 2013
06.55 hod
Ranní chvály a roráty
15.00 hod
Vánoční mše svatá pro děti
21.00 hod
Vigilie Slavnosti Narození Páně
Slavnost Narození Páně
25. 12. 2013
07.30hod
Slavnostní mše svatá
10.00hod
Slavnostní mše svatá
Svátek sv. Štěpána
26. 12. 13
07.30 hod
Slavnostní mše svatá
10.00hod
Slavnostní mše svatá
25. 12. a 26. 12. bude možnost navštívit jesličky v našem kostele od
11.00 hod do 17.00 hod.

Krmelín:
Štědrý den
Sl. Narození Páně
Sv. sv. Štěpána
Proskovice:
Štědrý den
Sl. Narození Páně
Sv. sv. Štěpána

24. 12. 2013 22.00hod
25. 12. 2013 08.45hod
26. 12. 2013 08.45 hod

Půlnoční mše sv.
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.

24. 12. 2013 22.00 hod
25. 12. 2013 10.00 hod
26. 12. 2013 10.00 hod
16.00 hod

Půlnoční mše svatá
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.
Zpívání u jesliček

Informace o bohoslužbách v naší římskokatolické farnosti naleznete na
stránkách www.starabela.farnost.cz
Živý Betlém
Přijďte i vy prožít Vánoční atmosféru a zazpívat si koledy u Betléma. 24.
prosince po dětské vánoční mši, která se koná v 15:00 v kostele sv. Jana
Nepomuckého ve Staré Bělé. (Betlém 16-17 hod.). Sejdeme se na farské
zahradě. Zazpívá dětská schola, možnost odpálení Betlémského světla,
živá zvířátka.
Těší se na vás a hezké Vánoce přeje skautské středisko Stará Bělá
Sbírka pro děti
Na Štědrý den při dětské mši svaté v 15.00 hod v kostele sv. Jana
Nepomuckého ve Staré Bělé budeme vybírat dárky pro děti v azylových
domech pro matky s dětmi v tísni a do ostatních zařízení
specializovaných pro opuštěné děti.
Děti potřebují nejvíce:
- stolní hry (pexeso, karty, Člověče nezlob se,…)
- psací a školní potřeby (pastelky, fixy, pera, ….)
- výtvarné potřeby (temperové barvy, štětce, plastelína,….)
- pouzdro, pohádkové knížky, plyšové hračky.
Hračky, pomůcky a vybavení pro miminka a batolata prosím označte, aby
se dostaly k potřebným.
Dárky budou na Štědrý den předány těmto zařízením: Charitní dům sv.
Zdislavy v Ostravě - Zábřehu, Dům sv. Eufrázie v Ludgeřovicích,
Azylový dům Debora pro ženy a matky s dětmi v Ostravě Zábřehu,

Centrum sociálních služeb - Domov pro matky s dětmi v Moravské
Ostravě- Centrum sociálních služeb Poruba.
Nevyužité dárky budou dále předávány do středisek dle potřeby.
Každému dárci děkujeme.
Světlušky a skauti ze Staré Bělé
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?“
Otec Petr odpovídá
Listy Nepomucké 11/2013: „Otče Petře, čemu nás chcete naučit, když
nám tak často připomínáte stáří a smrt?“
Nejsem si jist, zda tím někoho chci něčemu učit, to mě asi vůbec
nenapadlo. Prostě jen ten dar šťastné smrti, jako poslední a zásadně důležitý z
Božích pozemských dárků, ze srdce přeji všem, na kterých mi záleží. Protože
ovšem stále musím zápasit se svou sebestředností, je snad pochopitelné, že
v prvé řadě přeji šťastnou smrt sobě. Prostě sobec se nezapře. Ale současně,
přece jen snad mám i hezký vztah také ke druhým, alespoň se o to snažím, jak to
dokážu, tak opravdu ze srdce přeji šťastnou smrt rodičům a samozřejmě také
papeži Františkovi, kterého si moc vážím, a s velkou úctou a vděčností přeji
šťastnou smrt i otci Benediktu XVI., který mi učaroval svou upřímnou důvěrou
a pokornou odevzdaností Bohu a nadšením pro harmonii Božího světa, za který
Pán Ježíš dal život.
Pochopitelně přeji šťastnou smrt také našemu otci Janovi, i když nevím s
jistotou, zda to dneska docení. Také našemu panu biskupovi srdečně a upřímně

přeji šťastnou smrt, a ten to už asi jistě ocení, a doufám proto, že se na mě
nebude zlobit, když to tak veřejně píši, ale i kdyby se zlobil, já mu to stejně moc
přeji a občas za něj sloužím mši svatou, aby mu milý Pán Bůh šťastnou smrt
daroval a s tím i pokojnou a vděčně radostnou věčnost. A bude přitom velmi
málo záležet na tom, jaký bude pohřeb a kam uloží tělo, jak říká svatá Monika.
Ono to musí být tíha nést biskupskou službu tak, aby z toho vykvetla šťastná
smrt a tedy i šťastná a pokojná věčnost!
A pochopitelně a s jistou dávkou úzkosti, ale moc vážně a upřímně, přeji
šťastnou smrt všem farníkům, kterým jsem během života sloužil – to už bude
hodně přes dvacet vesnic a měst plných lidí, za které jsem nesl i při všech
vlastních slabostech odpovědnost této služby a jejich život a jejich smrt a
věčnost bude buď radostí mou a Boží nebo mou úzkostí a Boží bolestí. A teď to
jsou další a další lidé, které jsem měl a mám nějak svěřené mimo farní službu.
To je vám fakt tíha! To si snad umíte trochu představit jen při pohledu na vlastní
děti! Moc jim to všem přeji a tím také sobě a Pánu Ježíši, aby z nich měl radost,
když budou umírat – přece kvůli každému z nich se nechal umučit a určitě se
bude radovat i se svými anděly a s Bohem Otcem v Duchu svatém z každého
z těch lidí, kteří přece jen i přes všechny problémy v sobě a kolem sebe tu první
část života s jeho pomocí skládali tak, že z toho může být šťastná smrt.
Někdo to, co tady nyní píšu, podle toho na co se zaměřil těch prvních
svých pár desítek let života, chápe a jiný, protože se především zahleděl jen na
stvoření, to moc nechápe. Jednou mě povzbudil náš pan varhaník – vzpomněl na
svého taťku a říkal, že mu přáli k narozeninám a on odpověděl: „přejete mi samé
hlupoty a šťastnou smrt mi nepopřeje nikdo!“ To je můj člověk! Věděl, o čem
mluví! Posledních pár let jsem přece jen nejvíce v kontaktu s Vámi - se
starobělskými farníky – tak pochopitelně, protože i Vás se učím mít rád, tak i
Vám všem srdečně přeji šťastnou smrt a doufám, že to neprojedete. A nakolik
to dokážu, pokouším se občas Vás pro to nadchnout, protože pak i ty dny a roky
na zemi budou mít hlavu a patu a budou za to stát je skutečně naplno a
s nasazením pro život podle Boží představy prožít.
A samozřejmě, že všechno to předchozí mi vůbec nebrání, abych Vám všem
velmi upřímně a srdečně přál odvahu k vděčné statečnosti nést trpělivě a
pokojně své dny na zemi a s velkou důvěrou a odevzdaností vůči Pánu Bohu si
užívat plnými doušky jeho dobroty, která k nám proudí skrze jeho svátosti a
mnohá pozemská požehnání (včetně leckterých bolestí a trápení a ztrát, jež nás
učí moudře odlišovat dary jen pozemské od hodnot věčných a rozumně je pak
zařadit podle jejich skutečného významu) a to s radostným vědomým
očekáváním, že s každým svým dnem na zemi budu stát před Pánem na
věčnosti.

„Máte strach ze smrti?“ zeptal jsem se. Má otázka Matku
Terezu
překvapila.
Na okamžik se mi zadívala do očí, a pak se nahlas
rozesmála. „Ne, vůbec,“ prohlásila. „Umřít znamená vrátit
se domů. Copak máte strach vrátit se domů ke svým
drahým? Okamžik smrti nedočkavě očekávám. Najdu tam
Ježíše a všechny lidi, kterým jsem se v tomto životě snažila dát lásku. Sejdu se
tam s dětmi, které jsem se pokoušela zachránit a které mi umřely v náručí a
považovaly mě přitom za svou maminku. Najdu tam všechny chudé, kterým
jsem pomohla, umírající, kteří vydechli naposledy v domě, který jsem pro ně v
Kalkatě postavila. Budou tam prostě všichni lidé, kteří mi na této zemi byli
drazí. Takže to bude nádherné setkání, nemyslíte?“ Oči se jí při těch slovech
třpytily překvapivým klidem a štěstím. Mezitím jsem dosnídal. Matka Tereza
sklidila nádobí na tác a stáhla ze stolku ubrus, který předtím rozprostřela. Ve
dveřích se objevila mladá sestra a Matka jí tác podala. „Tak a teď se můžeme
vrátit k rozhovoru, který jsme posledně přerušili,“ řekla.
(z knihy Matka chudých, vydalo: Karmelitánské nakladatelství)
A biskup Řehoř Naziánský prosí: „Pane a Tvůrce všeho, spravuj náš život tak
dlouho, jak uznáš za vhodné, ať jsme bázní Boží připraveni, nikoli postrašeni; ať
před tebou neprcháme a nemusíme odtud být proti své vůli vytrženi a vyrváni,
jak tomu bývá u těch, kdo jsou oddáni světu nebo tělu. Ať naopak ochotně a
radostně spěcháme do onoho blaženého a věčného života v Kristu Ježíši, našem
Pánu. Tomu buď sláva na věky věků“.
Tedy ještě jednou Vám všem přeji pokojnou a tvořivou cestu k Božímu
království!
Váš otec Petr

Otázka do dalšího čísla LN:
„Je správné podávat Svaté přijímání na ruku?“
Cituji z knihy Cataliny Rivas, Umučení, str. 36: " Katanů, kteří ničí Mé
Tělo, není deset nebo dvacet. Velmi mnoho rukou zraňuje Mé Tělo,
přijímají Svaté přijímání do rukou - rouhavé dílo Satana!"
Děkuji za odpověď

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

24.prosince
Sv. Augustin říká v jednom vánočním kázání:“Náš Pán Ježíš Kristus,
který je navěky věků tvůrcem všeho, se dnes ve svém zrození z Matky stal
naším zachráncem. Ze svobodného rozhodnutí se dnes pro nás zrodil do
času, aby nás uvedl do věčnosti Otce. Bůh se stal člověkem, aby člověka
zbožštil.“
27.prosince
O Vánocích slavíme narození Boha v nás. To vyjádřil Angelus SIlensius
ve známých verších: „Byť Kristus v Betlémě se tisíckráte zrodil, jsi
ztracen, dokud se i v tobě nenarodil
(Anselm Grün: Myšlenky na každý den)

1.
Ne

07.30
10.00

Za + Antonii Hořínkovou, manžela, dva syny, její sourozence a duše v očistci.

2.
3.

06.55
18.00

Za + Antonii Ličkovou a Teofila Ličklu.
Za dar zdraví a další Boží ochranu pro celou rodinu.

4.
5.
6.
7.

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
06.55
15.00
21.00
07.30
10.00
07.30
10.00
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
23.30

Za + Eduarda Kopku, manželku, syna a dcery.
Za + Annu Kokešovou, manžela Jaroslava, rodiče z obou stran.
Za + Jiřho Stuchlého a sourozence a za živou rodinu.
Za + rodinu Bukovskou, Novákovou, bratra, švagrové, tetu a duše v očistci.
Za Vratislava Sýkoru, rodiče, bratra a živou rodinu.
Za + P. Judr. Pavla Forgače.
Sbírka na potřebu diecéze
Za farníky.
Za + Miroslava Foltu a živou rodinu v Kanadě.
Za Boží požehnání pro celou rodinu Svěchovou a Hořínkovou.
Za Jiřího Madara, živou a zemřelou rodinu.
Poděkování a prosba k Panně Marii a za lepší zdraví pro rodinu.
Za + děti a živou rodinu.

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.
31.

Za farníky.

Poděkování za 40 let manželství s prosbou o další Boží ochranu pro celou rodinu.
Za + Marii Adámkovou, manžela, syna, sestry, švagry, rodiče a rodinu Dluhošovou.

Za + Jana Čaňu.
Za farníky.
Za + Jarmilu Minkovičovou a manžela.
Za + Lucii Kozubkovou, manžela Antonína, sourozence a duše v očistci.
Za + bratra a + rodiče.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou.
Za + Janku Chromčákovou a rodinu Hudečkovou.
Za + rodiče Zitu a Rudolfa Prorokovy a rodinu Paličkovou.
Za + Annu a Josefa Foltovy.
Za farníky.
Za + Štěpána Holaina manželku Annu a pravnuka Tomáše.
Za + Řehoře Krejčíčka, manželku, dceru a vnuka Zdeňka.
Ranní chvály + Roráty
Štědrý den
Za děti ze Starobělské farnosti.
Za farníky.
Za + Karla Lyčku, manželku, zetě ing. Václava Rozehnala a duše v očistci.
Za + Izidora a Boženu Jankovy, bratra a rodiče z obou stran.
Slavnost Narození Páně
Za farníky.
Svátek sv. Štěpána
Za + Miladu Pardýlovou, její rodinu a duše v očistci.
Za rodinu Tomisovou.
Za rodinu Branichovou a Korpasovou.
Za Emila Nováčka, živou rodinu a duše v očistci.
Za + Jana Mrvu a celou živou rodinu Mrvovou.
Za farníky.
Sbírka na kostel
Za Viléma Šindla, manželku, rodiče a vnuka.
Poděkování za rok 2013.
Předpůlnoční adorace.

Ve světle víry je nejdůležitější činností našeho dne modlitba.
Dajczer T., Rozjímání o víře

