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LEDEN 2015

Úvodník
Náš lidský vstup do Nového roku se odehrává v době vánoční –
v době kdy slavíme, že Bůh – Ježíš Kristus vstupuje na tuto zem.
Jeho vstup má ovlivňovat vstup náš.
Vstup nese se sebou očekávání. Jaký bude? Nevíme!
Věříme však, že i v tomto roce bude Bůh přítomen.
Bože, nevím, co mě čeká, ale ty to víš. Bez tvého vědomí
mi nespadne ani vlas z hlavy.
Bože, ty vše obracíš k prospěchu o dobro těch kdo tě
milují.

Bože, s tebou se budoucnost otvírá k plnosti světla a
pokoje.
Do nového roku vstupujeme také s Marii – Matkou.
Matky učí své děti- slovům
- chůzi
- ovládání
- ovlivňují jejich jednání
Maria – Matko, pomoz, ať tímto rokem jdeme správně k věčností.
ať dobře nasloucháme a mluvíme
ať dokážeme ovládat sami sebe
ať veškeré naše jednání je chválou Boží
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
08.01.2015
10.00 hod.
22.01.2015
10.00 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
12.01.2015
20.00 hod
26.01.2015
20.00 hod
Čtení Bible
Pondělí
05.01. 2015
19.00 hod
19.01. 2015
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

Modlitby Hnutí pro život
Každý druhý čtvrtek v měsíci bude odpolední adorace s příležitosti ke
svátosti smíření rozdělená do dvou částí. Od 17.00 hod do 18.00 hod
bude tichá adorace, od 18.00 do 18.45 hod budou modlitby Hnutí pro
život a od 18.45 bude mše svatá za ochranu života.

DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE!
Benefiční koncert v Krmelíně
Srdečně zveme všechny farníky na již VII. Vánoční benefiční koncert,
který se koná v neděli 11. ledna 2015 v 15,00 hodin v krmelínském
kostele. V programu se představí děti z mateřské a základní školy,
PKSPKK a scholička a cimbálová muzika Ondřejnica s hostem prof.
Janem Hališkou. Výtěžek koncertu bude použit na sociální zázemí
kostela.
Těšíme se na vás.
krmelínští farníci
Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.15 hod do
tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé
Divadelní představení Ženitba
Orel, jednota z Ostravy – Třebovic, srdečně zve na divadelní
představení, komedii Nikolaje Vasiljeviče Gogola s názvem Ženitba.
Divadlo se uskuteční v neděli 11. ledna 2015 od 17.00 hod. Bližšší
informace jsou na nástěnce v předsíni kostela.
Zájezd Lurdy - Fatima
Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí zvou věřící na poutní
zájezd do Lurd a Fatimy. Zájezd se uskuteční ve dnech 7. – 20. Června
2015, cena zájezdu činí 7.900,-Kč + 190,-Euro. Přihlásit se je možno na
faře ve Frýdlantu nad Ostravicí – na telefonním čísle 603 558 939 nebo
na čísle 731 264 204. S přihláškou se ihned platí záloha 1.000,-Kč a 190,euro. Zálohu je nutno zaplatit nejpozději do 15.3.2015. Bližší informace
v předsíni kostela.

PŘÍSPĚVEK

PŘÍSPĚVEK

PŘÍSPĚVEK

Příprava obětních darů
Milí farníci, možná jste si všimli změny v přinášení obětních darů dětmi
při mši sv. a nabízím vysvětlení, jaké okolnosti a kroky k tomu postupně
vedly.
Dlouhou dobu mě ani nenapadlo přemýšlet nad zavedeným způsobem,
jak a kdo předá misku s hostiemi do rukou kněze. V loňském roce jsme
několik vyučovacích hodin náboženství pro dospělé strávili rozjímáním
nad řádem mše sv. Z toho množství nových informací o tom, jaký
význam, místo a souvislosti má vše ve mši sv. jsem pochopila, že i
přinášení obětních darů je modlitbou a má svůj čas. Např. i samotné
odkládání hostie před mší sv. do připravené misky je formou modlitby,
stejně jako vhodit peníze na sbírku, nebo cokoli dalšího, co patří do
slavení mše sv. Kdo hledá hloubku mše sv., stává se mu např. už i
chystání se doma modlitbou. Z mých zápisků z náboženství:
- Všechno, co se děje při mši sv. je hodnotné. Všechno je forma modlitby,
která podtrhuje jednotlivé významy mše sv. - Současně nechť se
odehrává pouze jedna událost.
Je to tedy zhruba rok, kdy si více všímám průběhu obětního průvodu a
snažím se přijatelně spojit několik přání či postřehů různých osob: 1) děti
se předbíhají, kdo ponese misku 2) u kněze je chuml a zmatek 3) jeden
kněz dělá křížky, jiný ne 4) křížky není potřeba, dostanou u přijímání 5)
křížky ani podání ruky do této chvíle opravdu nepatří, je to citovka pro
rodiče 6) děti potřebují kontakt s knězem a chtějí podat ruku 7) ruší to
vnímání proseb, zvlášť na dětské mši sv. jsou děti místo pozornosti na
cestě pro dary.
Záleží mi na tom, aby se v našem kostele příprava a přinášení obětních
darů dělo s náležitou úctou patřící k významu této části mše sv. a zároveň,
aby v tom byly vychovávány i naše děti. Při adventních rorátech mi přišlo
aktuální něco podniknout, když jsem viděla, že děti jsou ještě více
zmatené, protože dary přebíral za otce s berlemi ministrant, který se
nemohl přes čekající děti na křížek či ruku dostat k darům. S otcem B.
jsme po zvážení poprosili děti o změnu v tom, aby se řadily po dvojicích
nebo tak jak to vyjde i v trojicích, a po příchodu ke knězi vytvořily
dvěma dětem, které přináší jako poslední misku s konvičkou špalír tak, že
se rozestoupí k lavicím. Musím říct, že se jim to daří a posílám všem

pochvalu a jen malou připomínku: zkuste vydržet a nebalit špalír dřív než
kněz převezme dary. Tímto chci poprosit rodiče o podporu a informaci
dětem, které to ještě neví a pak, pokud máte děti, které by např. něco
nezvládaly, účastněte se průvodu s nimi. Minim. jeden dohled dospělého
by si otec Bohuslav přál na desáté v neděli vždy.
No a poslední: pomaličku bychom zkusili zavést odcházení dětí pro dary
až po přímluvách, ať se nám nic nekryje. Otec rád počká, jde zhruba o
30s. (křížkování bylo na déle) prodloužení mše sv. a to snad všichni
zvládneme, ať to máme krásné. Věřím, že otec najde i cestu jak zajistí
dětem i osobní kontakt, kdy maličcí budou za ním přicházet. Děkuji.
Marta Olšovská
Nová zpovědnice
Mám neobvyklou výzvu pro ty z vás, kteří by si stejně jako já, přáli
v kapli novou zpovědnici - vylepšenou o možnost otevřeného prostoru s
klekátkem, prostornější a pohodlnější pro zpovědníka, se zvukovou
izolací a možná i se světelným signálem zda je přítomný kněz a je volno.
Rozhodla jsem se popostrčit rozhodnutí farní rady se tímto záměrem
zabývat a to tak, že jsem předala na tento konkrétní účel startovací
příspěvek. Kdo by chtěl podpořit tento nápad, připojte se! Naše farní
asistentka Veronika o tom ví, povzbudila mě napsat tento příspěvek a
ráda přijme obálku s heslem ZPOVĚDNICE a třeba i jen se stokorunou,
která dá vědět naším otcům o velikosti zájmu ze strany farníků. Co vím,
pro ně samotné je současná tak trochu za pokání. Pomohlo by také, kdyby
se ozval i člověk, který by se postaral o tuhle záležitost od počátku až do
realizace. Marta Olšovská
FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
Dotaz: Otázka pro otce Bohuslava
V Bibli jsme si četli ( 1. Kor 6,3), že budeme soudit anděly. Jak tomu
máme rozumět? Lze anděly, jako dokonalé duchovní bytosti, soudit?
Znamená to, že andělé jsou nedokonalí nebo se tato pasáž týká pouze
padlých andělů? Děkuji za odpověď.
Justýna Stoszková
Na odpověď se můžeme těšit v příštím čísle Listu Nepomuckých.
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Za dceru Martu a její rodinu.
Za farníky.
Za + Antonína Kozubka, manželku a rodiče z obou stran.
Za manžela, rodiče, bratra a živou i zemřelou rodinu.
Za + Marii Kaločovou, manžela a živou i zemřelou rodinu.
Za Emila Nováčka, manželku Marii , rodiče a sourozence z obou stran.
Za Danuši Skácelovou a živou rodinu.
Za Filomenu Valovou, manžela, syna, dceru a duše v očistci.
Za rodinu Olšovskou.
Za Bohumila Doležílka, manželku a rodiče z obou stran.
Za + Marii Madarovou.
Za živou a + rodinu Javorkovu a duše v očistci.
Na úmysl Hnutí pro život.
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Za farníky.
Za Františka Lyčku, rodiče a sourozence.
Za rodinu Langarovu, Matějovu, Kellerovu, Sýkorovu a duše v očistci.
Za + P. Rudolfa Adámka a jeho rodiče.
Za + rodiče Františka a Terezii Nováčkovy, sourozence a duše v očistci.
Za zdraví sestry a za celou rodinu s prosbou o další Boží požehnání.
Na poděkování Bohu za dar života a další Boží ochranu.
Na jistý úmysl dárce.
Za Josefa Filipa, rodiče a živou rodinu.

Na poděkování za 60 let života s prosbou o další Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu.

Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a ochranu.
Za + Františka Březinu a jeho rodiče a sourozence a za živou rodinu.
Za farníky.
Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu.
Za + Karla Holka, manželku, sourozence a rodiče z obou stran.
Za + rodinu Madarovu, bratra a živou rodinu.
Za + Antonína Paseku, syna Aleše a živou rodinu.
Za + Václava Tomise, manželku, syna Václava a živou a + rodinu.
Na jistý úmysl.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovu.
Za Ludmilu Novákovou, manžela a rodinu Lyčkovu z Nové Bělé.
Za + Věru Foltovou k nedožitým 86 rokům života.
Za farníky.
Za + Karlu Žůrkovou a Evženii Havránkovou.
Za nenarozené děti, duše v očistci a živou rodinu.
Za + Miroslava Sojku a rodiče.
Poděkování a prosba o další Boží ochranu.
Na poděkování za 40 let života, za živou rodinu a duše v očistci.
Za + Jana Adámka rodiče a prarodiče.
Za živou a + rodinu Foltovu a Zdráhalovu, na poděkování za dar zdraví a další Boží
ochranu.

Vidět, jak na mě hledí Bůh, znamená objevit svou nejhlubší podstatu, již je láska, kterou
mě miluje.
Fausti S., Nad evangeliem podle Marka

