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Prosinec 2014

Advent - Roráty
Ranní tma tušící již blízké světlo dne………..
Rozžaté lucerničky, v jejichž světle lze spatřit záblesky údivu a radosti
v očích dětí……………
Píseň – Ejhle Hospodin příjde nově probouzející touhu nejen po
vánocích………..
Modlitba – Anděl Páně promlouvající o věrnosti Boží k lidstvu i
konkrétnímu člověku…………

A v neposlední řadě malý šnek, putující do Betléma, povzbuzující
každého z nás vydat se na cestu Adventem……..
Tak to jsou Roráty.
A nezapomeňme: Kristovo – „Nechte maličkých přijít ke mně“, patří i
nám – dospělým!
otec Bohuslav
ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
04.12. 2014
10.00 hod.
18.12. 2014
10.00 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
08.12.2014
22.12. 2014
Čtení Bible
Pondělí

01.12. 2014
15.12. 2014

20.00 hod
20.00 hod

19.00 hod
19.00 hod

Dětská schola
Každý pátek

od 16.30 hod

Modlitba matek
Každou sobotu

po ranní mši svaté

Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
od 16.15 hod přede mši sv.
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek

17.00 – 19.00 hod

Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod

Roráty
Od prosince budou v našem farním kostele každé ráno roráty. V pondělí
až pátek od 6.45 hod a v sobotu od 7.30 hod. Po mši svaté bude snídaně
na faře pro děti a mládež, dospělí káva, čaj. Odchod do školy nejpozději
v 7.40 hod. Roráty nás bude provázet šnek putující do Betléma. Děti
budou dostávat také samolepky do brožůrky. Lucerničky nebo lampiony
děti s sebou.
Srdečně zve a těší se otec Bohuslav
Modlitby Hnutí pro život
Od prosince bude každý 2. čtvrtek v měsíci večerní adorace rozdělená
takto: od 17.00 hod do 18.00 hod bude tichá adorace, od 18.00 hod do
19.00 hod budou modlitby Hnutí pro život a v 19.00 hod bude mše svatá
za ochranu života.

Mikulašské divadlo
V neděli 7. prosince v 15.00 hod jsou všichni zváni na divadelní
představení- pohádku O princezně Solimánské . Dárky označené jménem
dítěte si přineste s sebou. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou Skauti
Putování ke křížku
V neděli 14. 12. 2014 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
Betlémské světlo a živý Betlém
Skauti budou v prosinci předávat Betlémské světlo 24. prosince v kostele
sv. Jana Nepomuckého po ranních chválách a půlnoční mši svaté.
Odpálit si jej můžete také od 16.00 hod u živého betléma před farní
budovou,ke kterému zveme všechny rodiny s dětmi a lidi dobré vůle.
Skauti ze Staré Bělé

VÁNOCE

VÁNOCE

VÁNOCE

VÁNOCE

Vánoční zpověď
Před Vánocemi bude možno přistoupit ke svátosti smíření v tyto dny:
Čtvrtek
Sobota

19. 12. 2013
21. 12. 2013

od 16.00 do 19.00 hod
od 09.00 do 12.00 hod

Vánoční pořad bohoslužeb v naší farnosti
Stará Bělá:
Štědrý den 24. 12. 2014
06.55 hod
Ranní chvály
15.00 hod
Mše svatá s otvíráním Betléma
22.00 hod
Vigilie Slavnosti Narození Páně
Slavnost Narození Páně 25. 12. 2014
07.30hod
Slavnostní mše svatá
10.00hod
Slavnostní mše svatá
Svátek sv. Štěpána 26. 12. 2014
07.30 hod
Slavnostní mše svatá
10.00hod
Slavnostní mše svatá
25. 12. a 26. 12. bude možnost navštívit jesličky v našem farním kostele
od 11.00 hod do 17.00 hod.
Krmelín:
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.

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

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

Půlnoční mše svatá
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.

Svátek sv. Silvestra 31. 12. 2014
Stará Bělá
17.00 hod
23.30 hod

Mše sv. na poděkování
za uplynulý rok
Předpůlnoční adorace

Krmelín

24.00 hod
16.45 hod

Přípitek na faře
Mše sv. na poděkování za
uplynulý rok

Informace o bohoslužbách na: www.starabela.farnost.cz

Dárek na víc
Zveme všechny děti k adventní aktivitě – Dárek navíc. Peníze ušetřené na
sladkostech v době adventní zabalíte na štědrý den do vánočního balicího
papíru a vložíte do Betléma v kostele. Za tyto peníze se dostanou dárky i
k dětem na misiích.
o. Bohuslav
Sbírka dárků pro děti
Sbírka dárků pro děti do azylových domů se uskuteční ve středu 24.12.
na Štědrý den během mše svaté v 15.00 hod.
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.
Všem dárcům děkujeme.
Světlušky a skauti ve Staré Bělé
Zpívání u jesliček
Na svátek sv. Štěpána jsou všichni zváni do kostela sv. Floriána
v Proskovicích na Vánoční zpívání u jesliček. Začínáme v 16.00 hod
Pozvání
Zveme vás všechny dne 26. 12. 2014 v 18,00 hod. do krmelínského
kostela na Vánoční příběh, který si připravily děti z Krmelína.
Jste všichni srdečně zváni.

Milí farníci,
Biskupské gymnázium v Ostravě, které se nachází v Ostravě Porubě na
ulici Karla Pokorného 1284/2, pořádá v prosinci a lednu několik akcí, v
nichž se chce představit široké veřejnosti a hlavně Vám, kteří jste
příznivci naší školy a pravidelně přispíváte ve sbírkách určených na
církevní školy. Rádi vás přivítáme při těchto několika příjemných
událostech:
Den otevřených dveří Biskupského gymnázia v Ostravě započne 10.
prosince v 9:00 a zájemci si mohou za doprovodu průvodců školu prohlédnout
až do 16. hodin. Po celý den bude ve škole probíhat předvánoční jarmark.
11. prosince Vás srdečně zveme na tradiční Adventní koncert, na kterém
vystoupí studenti Biskupského gymnázia v Ostravě, koncert započne v 18:00 v
kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě Pustkovci.
Den otevřených dveří proběhne na Biskupském gymnáziu v Ostravě od 9
do 16 hodin také 13. ledna 2015. Po celý den bude ve škole probíhat malý
jarmark.
Naše gymnázium v příštím roce otevírá pro zájemce jednu třídu osmiletého a
jednu třídu čtyřletého studia.

Pavel Stuchlý
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se v uplynulých dnech zapojili do příprav farního
dne, ať už chystáním sálu, občerstvením, napečením buchet, obsluhou a
úklidem po akci, či prodejem knih. Rovněž velký dík všem hercům a
jejich režisérce Martě za zdařilé divadelní představení a moderátorovi
Markovi, kteří přispěli k dobré náladě během odpoledne.
Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
sbírky na sanitku do Keni,
všem, kteří myli okna na faře,
sekali trávník u kostela a kolem fary
a za pomoc při opravě varhan.
otec Bohuslav

Zaujalo nás …..
Všichni, kdo přicházíme do našeho chrámu sv. Jana Nepomuckého,
procházíme kolem farní vývěsky, která je umístěna na fasádě, po pravé
straně vchodu do kostela. Zastavíme se u ní někdy?
Tato vývěska zaujme nejen po stránce estetické a grafické ale hlavně po
stránce obsahové. Provází nás celým liturgickým rokem od 1. nedělě
adventní až po Svátek Krista Krále. Na každý týden jsou aktuálně
připraveny na dané téma modlitby, úvahy, myšlenky, postřehy světců,
církevních představitelů a osobností, ale i laiků. Na nástěnce najdeme i
nápadité upoutávky na naše farní starobělské slavnosti - pouť ke sv Janu
Nepomuckému, pobožnosti u Panny Marie v Bělském lese, Slavnost
Božího Těla, Mariánská pěší pouť do Frýdku, výročí posvěcení chrámu aj.
To vše je doplněno výstižnými fotografiemi k dané akci. Je třeba ocenit i
vhodně vybrané články z nekatolického denního tisku týkající současné
situace v církvi.
Prostor před kostelem je zároveň veřejnou komunikací, prochází tu denně
mnoho lidí na hřbitov, na autobusovou zastávku, do školky, do domova
seniorů nebo jen na procházku. Vývěska tak nenápadným způsobem
oslovuje mnohé nevěřící spoluobčany, kteří se u ní zastavují.
Děkujeme autorovi této vývěsky za obětavou službu. Do právě
začínajícího nového církevního roku přejeme hodně darů Ducha svatého
a mnoho inspirace i nápadů.
za vděčné farníky Kateřina

Poděkování za realizaci potravinové sbírky
Vážený otče, dovolte mi jménem Potravinové banky v Ostravě, o. s.
poděkovat Vám i farníkům celé Vaší farnosti za projevenou ochotu,
vstřícnost, štědrost a aktivní zapojení do sbírky potravin, jejíž výtěžek je
určen pro lidi, kteří trpí chudobou a potřebují pomoc společnosti.
Potravinová pomoc z realizované sbírky bude rozdána matkám a dětem
v azylových zařízeních, osobám bez přístřeší, lidem v nouzi a ostatním
potřebným osobám v rámci města Ostravy a Moravskoslezského kraje.
Sbírka proběhla v měsíci říjnu v rámci akci konaných u příležitosti
Mezinárodního dne chudoby.
Výtěžek sbírky ve Vaší farnosti činil 107 kg potravin.
Ještě jednou Vám všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem a přáním všeho dobra
PhDr. Marie Monsportová
Předseda předsednictva Potravinové banky v Ostravě, o. s.
DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE!
Aerobik
Každou středu

od 18.15 hod

Farní ples
Od 1. 11. se budou prodávat lístky na farní ples, který se bude konat
9. ledna 2015 od 19.00 hod v Katolickém lidovém domě. Hraje skupina
UFO a jako hosté vystoupí HEIDI a Elvis Presley ( revival).
Vstupné: 170,- Kč bez večeře a 260 Kč s večeří.
FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
Dotaz: Má smysl péct misijní koláč, když by jeho náklady byly vyšší než
peněžní hodnota darů?
Vdovin haléř v chrámové pokladnici nemohl pravděpodobně stačit ani
na prošlapané podrážky lévity, který šel pokladnici vyprázdnit.
A přece: Vdova dala víc než ostatní. – hodnotí čin Ježíš.

Možná, že jsme si zvykli sáhnout do kapsy pro korunu ( nebo i víc ) a dát
bezdomovci.
Úmysl: Víc mě neotravuj!
Možná dáme korunu (nebo i víc) při všech možných sbírkách
v kostele, na všechny možné charitativní účely.
Úmysl? Mám klidné svědomí!
Nakoupit, upéct, donést, nabídnout, sám z jiného okusit, „ztratit“ i čas
pro to vše, jaká je to úžasná možnost společně nebo i sám věnovat
myšlenky, prostředky a práci druhým – potřebným.
Úmysl podpořený: práci zabírající čas i prostředky a práce podpořená
dobrým úmyslem jednotlivce nebo i společenství, to jsou hodnoty
k nezaplacení.
otec Bohuslav
Další dotazy:
1)Na otce Bohuslava, aby vysvětlil, co obnáší titul Monsiňor.
2)Jak je to se sobotní večerní mši svatou, její s nedělní platností, kdy byly
oficiálně zavedeny, pro koho,
……….
PŘÍBĚHY A MYŠLENKY / PŘÍBĚHY A MYŠLENKY
Pastýřova píšťalka
Kdysi dávno žil jeden starý pastýř, který rád sledoval noční oblohu a
znal dobře dráhu každé hvězdy. Když byla jasná noc, opřel se na pastvině
o hůl a pozoroval hvězdy. „ON přijde,“ říkával.
„A kdy?“ ptal se jeho vnuk, malý chlapec. „Brzy!“ Ostatní pastýři se
smáli. „To určitě! Říkáš to už tolik let, a pořád se nic neděje.“
Starý pastýř si jich nevšímal. Bylo mu líto jen pochybností, které četl
v pohledu svého vnuka. Kdo bude předávat slova dávného proroka, až on
umře? Kéž by přišel brzy! Tolik toužil dočkat se JEHO příchodu.
„Bude mít zlatou korunu?“ vyrušil ho chlapec z přemýšlení.
„Ano.“
„A stříbrný meč?“
„Jistě.“
„A královský plášť?“
„To víš, že ano.“

Chlapce jeho odpověď uspokojila. Sedl si na kámen a začal hrát na
píšťalku. Starý muž poslouchal. Chlapec hrál čím dál lépe, melodie zněly
čistě a jasně. Cvičil se v hraní každý den. Chtěl písničkou přivítat krále,
až jednoho dne přijde. Nikdo neuměl hrát tak krásně jako on.
„Zahrál bys také králi bez koruny, bez meče a královského
pláště?“ zeptal se starý pastýř.
„Kdepak,“ zavrtěl hlavou chlapec.
Jak by se mu asi za píšťalku mohl odvděčit král bez koruny, meče a
pláště? Ten by ho jistě neodměnil zlatem a stříbrem!
Zato král s korunou, mečem a pláštěm by ho zahrnul bohatstvím a
ostatní by mu pak záviděli a zůstali by na něj koukat s pusou dokořán.
Stařec posmutněl. Proč jen chlapci sliboval to, v co sám nevěřil? Jak
vlastně má král přijít? Sestoupí na oblaku? Přijde z neznáma? Narodí se
jako dítě? Bude chudý nebo bohatý? Určitě se poprvé objeví bez koruny,
meče a pláště, ale přesto bude mocnější než všichni ostatní králové. Jak
jen to má vnukovi vysvětlit?
Jedné noci se na nebi objevila znamení, na která starý pastýř tak
dlouho čekal. Hvězdy zářily jasněji než obvykle a nad Betlémem svítila
jedna zvlášť veliká. A pak se objevili andělé, kteří volali:“Nebojte se,
dnes se vám narodil Spasitel!“
Chlapec se rozběhl za světlem. Píšťalku měl zastrčenou za pasem a
utíkal, jak nejrychleji dovedl. Doběhl jako první. Pozorně si prohlížel dítě,
které leželo v jesličkách zavinuté v plenkách. Jakýsi muž a žena se na něj
šťastně dívali a pastýři, kteří doběhli chvíli po chlapci, padli před
novorozenětem na kolena. A dědeček se mu poklonil. To tedy má být ten
slíbený král?
Ne, to musí být nějaký omyl.
Tady nikdy hrát nebude.
Zklamaně a s opovržením se obrátil. Zamířil do noci a nic nedbal na
majestátní krásu nebes a anděly, kteří se objevili nad chlévem.
Ale pak se dítě rozplakalo.
Nechtěl ho slyšet.
Zacpal si uši a rozběhl se pryč. Ale pláč ho pronásledoval, pronikal
mu až do srdce a nakonec ho přiměl vrátit se k jesličkám.
A tak před ním stál té noci už podruhé.
Viděl, jak se Marie a Josef i pastýři snaží utěšit plačící dítě.
Ale nikomu z nich se to nedařilo.

Co si s ním počít?
Chlapec neměl na vybranou. Vytáhl píšťalku a začal hrát. Dítě se hned
uklidnilo a přestalo vzlykat.
Podívalo se na chlapce a usmálo se.
V tu chvíli pocítil radost i chlapec – ten úsměv byl větší dar než
všechno zlato a stříbro světa.
Z knihy Bruno Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše

1.
2.
3.
4.
5.
6.

06.45
06.45
06.45
06.45
06.45
18.00
07.30

Za + Cyrila a Karolínu Chmelařovy a za Karlu Sovakovou.
Za živé a zemřelé dobrodince.
Za + Irenu Krejčíčkovou a duše v očistci.
Za + Eduarda Kopku, manželku, syny a dcery.
Mše svatá
Za + Ludmilu a Jaroslava Havránkovy, duše v očistci a za živou rodinu.
Za Vratislava Sýkoru, rodiče, bratra a živou rodinu.

7.
Ne
8.

07.30
10.00
06.45
18.00

Za + P. Dr. Pavla Forgače.
Za rodinu Dlouhou.
Za+ Viléma Šindla a za živou rodinu a za + rodinu Ducháčkovu.
Za živou a + rodinu Stuchlikovu, Olšákovu, prarodiče a duše v očistci.

9.
10.
11.
12.

06.45
06.45
06.45
06.45
18.00

Za živou rodinu s prosbou o dar zdraví.
Za + rodiče z obou stran, děti a duše v očistci.
Za Lucii Kozubkovou, manžela Antonína a živou i zemřelou rodinu.
Mše svatá
Za zemřelé děti a živou rodinu.

13.
14.
Ne

07.30
07.30
10.00

Na poděkování za 80 let a 18 let života a Boží ochranu pro celou rodinu.
Za+ Marii Adámkovou, manžela, syna, sestry, švagry, rodiče a rodinu Dluhošovu.
Za + Ludmilu Rohlíkovou a rodinu + Roberta Rohlíka.

15.
16.
17.
18.
19.

06.45
06.45
06.45
06.45
06.45
18.00

Za pana Jaroslava Kokeše, manželku a syna.
Za + Jiřího Madara, živou a zemřelou rodinu.
Za Antonii Ličkovou a Teofila Ličku.
Za + manžele Libuši a Miroslava Sojkovy a za živou rodinu.
Mše svatá
Za + Štěpánku Ševčíkovou, manžela a syna.

20.
21.
Ne

07.30
07.30
10.00

22.
23.

06.45
06.45

24.

06.55
15.00
22.00
07.30
10.00
07.30
10.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55

25.
26.
27.
28.
Ne
29.

30.
31.

18.00
17.00
23.30

Za + Isidora a Boženu Jankovy, bratra a rodiče z obou stran.
Za rodinu Foltovu, za dar zdraví a další Boží ochranu pro celou rodinu.
Za + Alenu a Libora Nováčkovy, duše v očistci a za živou rodinu.

Za + rodiče Zitu a Rudolfa Prorokovy a rodinu Paličkovu.
Za rodinu Tomisovu.

Ranní chvály.
Štědrý den
Za děti ze Starobělské farnosti.
Za farníky.
Za farníky
Slavnost Narození Páně
Poděkování za 20 let společného života s prosbou o další Boží ochranu.
Za Viléma Šindla, manželku, rodiče a vnuka.
Slavnost sv. Štěpána
Za + Antonína Mertu.
Za + Jana Mrvu a za živou rodinu.
Za Štěpána Holaina, manželku Annu a pravnuka Tomáše.
Za farníky.
Sbírka na kostel
Za + Emila Nováčka, manželku Marii, rodiče a sourozence z obou stran
Za + Karla Lyčku, manželku, zetě ing. Václava Rozehnala a za duše v očistci

Za + Řehoře Krejčíčka, manželku a vnuka Zdeňka.
Poděkování za uplynulý rok.
Předpůlnoční adorace.

