02/2015

ÚNOR 2015

Nekup to?!
Postní doba je nejlevnější, nejspolehlivější, prostě nej…..
prostředek na očištění a zkvalitnění mého já – obrazu Božího.
Návod k použití: ( podle písně Úžasná láska)
Ne na nás zbohatnout,
ale o vše se rozdělit – taková láska přišla na svět.
Ne nás vysát pro své potěšení,
ale dát novou vláhu – obnovit smysl našeho života.
Ne ukázat, jak jsme nebi daleko,
ale zkrátit na nejmenší možnou cestu k němu – Já jsem Cesta,
Pravda a Život.
Nastávající postní doba se nám takto stává velkou možnosti, skrze
sebezápor, kajícnost, prožívání Ježíšova utrpení, otevřít se plodům
obětující se Boží lásky.
On pak může rozdělovat své milosti, obnovovat nadšení z víry a
pro nebe a tak se stát, pro nás, Cestou, Pravdou a Životem.
otec Bohuslav
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Výroční zpráva za rok 2014
Zůstatek z roku 2013
Příjem za rok 2014
Nájem (Vodafone, T-mobile, atd. )
Sbírky celkem
Z toho Stará Bělá
Krmelín
Proskovice
Dary věřících
Dotace z města Ostrava
Ostatní
Úroky
Výdaje za rok 2014

693 200,41 Kč
1 708 771,56 Kč
383 095,91 Kč
996 686,00 Kč
725 350,00 Kč
182 738,00 Kč
88 598,00 Kč
251 688,00 Kč
75 000,00 Kč
2 240,00 Kč
61,65 Kč
1 917 490,71 Kč

Stará Bělá - kostel
Renovace vchodových dveří
Restaurování křtitelnice a kazatelny
Odvodnění kostela a fary
Čištění varhan
Celkem

18.000,00 Kč
493 680,00Kč
286 533,00Kč
99 220,00Kč
897 433,00Kč

Krmelín
Kříž
Gravírování MS desky pod kříž
Celkem

35 005,00 Kč
7.994,00 Kč
42 999,00 Kč

Fara
Parapety na oknech
Zednické práce
Oprava plyn. kotle a topení,atd

13 900,00Kč
10 350,00 Kč
16 697,00Kč
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Celkem

40 947,00Kč

Režijní výdaje celkem (el., plyn, drob.mat., ,…)
Odeslané sbírky a jiné dary

596 941,71 Kč
339 170,00 Kč

Zůstatek do roku 2015

484 481,26 Kč

Úkony duchovní správy za rok 2014
Křty
Svatby
Pohřby
Náboženství dětí
Katechizace dospělých

20
3
34
69
31

Výroční zpráva za rok 2014 KLD
Zůstatek z roku 2013

138 378,21 Kč

Příjem za rok 2014
Z toho nájem (včetně energie)
Dotace

794 450,52 Kč
744 434,00 Kč
50 000,00Kč

Výdaje za rok 2014
Mzdy a odvody
Opravy chodník
Ostatní (energie, plyn,…. )
Daně

538 217,00 Kč
51 026,00 Kč
120 742,00 Kč
360 020,00 Kč
6 429,00 Kč

Zůstatek do roku 2015

394 611,73 Kč
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ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
05. 02. 2015
10.00 hod.
19. 02. 2015
10.00 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
09. 02. 2015
20.00 hod
23. 02. 2015
20.00 hod
Čtení Bible
Pondělí
02. 02. 2015
19.00 hod
16. 02. 2015
19.00 hod
Dětská schola
Každý pátek od 16.30 hod
Velká schola
Každý čtvrtek od 19.00 hod
Modlitba matek
Každou sobotu po ranní mši svaté
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý od 16.15 hod přede mší sv.
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek 17.00 – 19.00 hod
Modlitba breviáře
Každé pondělí od 06.00 hod
Pobožnost k Panně Marii Lurdské v Bělském lese
Neděle 8. 2. 2015 v 15.00 hod
Velká schola/sbor
Každý čtvrtek míváme od 19:00 hodin na faře zkoušku velké
scholy/sboru s výjimkou 2. čtvrtku v měsíci. To se budeme scházet v
19:30 (pokud budou večer mše sv). Srdečně zveme všechny, kteří mají
rádi zpěv a chtěli by rozšířit naše řady.
Majka
Modlitby Hnutí pro život
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Každý druhý čtvrtek v měsíci bude odpolední adorace s příležitostí 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!
Dětský maškarní ples
Dětský maškarní ples se uskuteční v neděli 8. 2. 2015 od 15.00 hod. v
KD ve Staré Bělé
Jana a Anička
Farní knihovna
Milí farníci, od neděle 1. února bude všem zájemcům k dispozici farní
knihovna, která se nachází v přízemí fary ( naproti kanceláře). Otevřena
bude vždy v neděli po obou mších svatých. K zapůjčení je připraveno cca
750 knih rozdělených do těchto kategorií: beletrie, náboženská,
naučná/odborná, pro děti a mládež, životopisná, biblická, poezie a
anekdoty. Knihovna se bude pravidelně doplňovat novými tituly, o
kterých budeme průběžně informovat. K návštěvě a zapůjčení není třeba
ničeho, kromě chuti přečíst si něco zajímavého.
S obsahem knihovny se také můžete seznámit v klidu doma přes internet
na webových stránkách www. farni-knihovna.webnode.cz (odkaz je i na
farních webových stránkách), kde jsou knihy v jednotlivých kategoriích
abecedně seřazeny podle autora i s možností vyhledávání podle klíčových
slov, bližší informace, anotace a obal knihy.
Budeme rádi, když nás upozorníte na případné chyby v zařazení,
překlepy, či omyly jiného druhu, které jistě při zadávání do rejstříku
vznikly, nebo upozorníte na zajímavé tituly, které v naší knihovně chybí.
Administrátoři knihovny
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Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.15 hod do
tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé.
Ples Centra pro rodinu
- srdečně Vás zvu na ples Centra pro rodinu, který se bude konat 13. 2.
2015 od 19.00 hod. ve Staré Bělé. Ples je inspirován dobou swingu, ale
kapela bude hrát různé styly, takže si všichni zatančíme. Věříme, že i
v tomto roce bude mít ples skvělou atmosféru. Možná bude i kančí guláš,
ale určitě kvalitní víno z vinotéky Horsák a bohatá tombola. Tancem jej
zahájí uživatelé našich projektů spolu s dobrovolníky a při vstupu
obdržíte malý dárek na doplnění atmosféry. Za Centrum pro rodinu a
sociální péči
Jana Praisová
Ekonomická rada farnosti
Na schůzi farní rady v pátek 16. 1. 2015 byli navrženi tito členové
ekonomické farní rady:
pan Tomáš Stoszek za Krmelín, pan Martin Menšík za Proskovice, pan
Vladimír Zdráhal a paní Veronika Hořínková za Starou Bělou.
Volby do farní rady by měly proběhnout v měsíci červnu 2015.
V. H.
Příprava snoubenců v Ostravě v roce 2015
Dvoudílný cyklus přednášek pro dvojice, které se připravují na
manželství, se koná v budově farního úřadu v Ostravě Mariánských
Horách. Cyklus, který vedou manželské páry, má být malou sondou do
životní praxe, doplněk k přípravám na svatbu vedeným knězem.
Přípravy budou probíhat formou dvou setkání, ve kterých budou
probírána tato témata:
1.díl : křesťanské manželství, krize manželství, ničitelé lásky, priority,
druhy lásky, zdravé sebevědomí, dávám ti odpuštění, rozdíly mezi
mužem a ženou
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2.díl: základy komunikace, vyjadřování pocitů, navrácení porozumění,
naplňování potřeb manželů, pozornosti ženám, pozornosti mužům,
manželská sexualita.
Setkání budou probíhat vždy v úterý 1. a 3. úterý v měsíci.
Bližší informace a data setkání najdete na nástěnce v předsíni kostela.

PODĚKOVÁNÍ! PODĚKOVÁNÍ! PODĚKOVÁNÍ!
Poděkování za Farní ples
V letošním roce proběhl již po čtvrté Farní ples. Touto cestou chceme
poděkovat všem, kteří svým nadšením a ochotou pomoci, přispěli
k zdárnému průběhu této akce. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
organizaci a přípravě plesu, pečením zákusků, obsluhou v barech,
šatně, úklidu …. i těm, kteří přispěli jak finančním, tak i věcným
darem do tomboly. Ještě jednou všem srdečný dík.
Otec Bohuslav a Jarek Bajorek
Tříkrálová sbírka 2015
Drazí farníci, dovolte mi, abych Vám jménem Charity Ostrava a
Charity sv. Alexandra, které organizují sbírku v naší farnosti, poděkoval
za Vaši finanční i jinou podporu Tříkrálové sbírky 2015. Vaše dary
budou opět použity především na pomoc potřebným v našem regionu a
částečně také v zahraničí. Konkrétně budou dary použity na rozvoj
chráněných dílen, kde nacházejí pracovní uplatnění zdravotně
znevýhodněné osoby. Dále budou finanční prostředky použity na podporu
sociálních služeb pro seniory, hospicové služby a další projekty Charity
Ostrava a Charity sv. Alexandra. V celé Ostravě a přilehlých obcí se do
pokladniček vybralo 1 455 769 Kč (v roce 2014 to bylo 1 474 273 Kč)
z toho v naší farnosti 242 581 Kč.
Konkrétně se vybralo:
- ve Staré Bělé
- v Nové Bělé
- v Proskovicích

114 235 Kč
50 521 Kč
27 737 Kč

(v roce 2014 120 481 Kč)
(v roce 2014 53 123 Kč)
(v roce 2014 29 641 Kč)
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- v Krmelíně
50 088 Kč
(v roce 2014 54 570 Kč)
-------------------------------------------------------------------------------Celkem

242 581 Kč

(v roce 2014 257 815 Kč)

Velké díky patří také těm, kteří se aktivně podíleli na hladké organizaci
sbírky v naší farnosti, věřte, že bez Vás by Tříkrálová sbírka nemohla
vůbec proběhnout. Zvláštní poděkování pak patří organizátorům
v jednotlivých vesnicích. Jmenovitě Kájovi Stuchlému ve Staré Bělé,
Petře Šeděnkové v Nové Bělé, Markétě Nováčkové v Proskovicích a
Lence Staňkové v Krmelíně.
Jedna skupinka z naší farnosti byla také vidět v televizních záběrech, na
které se můžete podívat na těchto odkazech:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-vregionech-ostrava/415231100030105-udalosti-v-regionech/ (příspěvek o
tříkrálové sbírce začíná v čase 13:50)
http://tn.nova.cz/clanek/televizni-noviny/sledujte-zive-televizni-noviny177.html (příspěvek o tříkrálové sbírce začíná v čase 35:02)
Zdeněk Staněk
PŘÍSPĚVEK

PŘÍSPĚVEK

PŘÍSPĚVEK

Zpovědnice
V Listech Nepomuckých č. 1/2015 byl vznesen požadavek-přání na
zhotovení nové zpovědnice, která by byla vylepšena o možnost
otevřeného prostoru. Požadavek jistě dobře míněný i zdůvodnitelný. Než
se tak stane, domnívám se, že by bylo vhodné se na danou věc podívat ze
širšího hlediska.
Do jisté doby byla tzv. mřížka ve zpovědnici povinnou. Dnes předepsaná
není. To ale neznamená, že co platilo kdysi, je překonané, že je to nyní
špatně. Svátost smíření je složená z několika částí. Z nich dvě se
„odehrávají“ ve zpovědnici (vyznání hříchu, rozhřešení). Otevřený
prostor svádí k tomu (a někdy se to i děje), že z vyznání hříchů se stává
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beseda nad hříchy a bohužel beseda nejen nad hříchy. Vím, že občas
někdo potřebuje duchovní rozhovor s knězem, ale to se dá domluvit
mimo udělovanou svátost smíření. Ostatně při velkých návalech u
zpovědnice k tomu stejně není prostor. Některé jednoduché věci se dají
probrat i přes mřížku.
Otevřený prostor může zavdat příčinu ke zbytečným řečem. Domnívám
se, že velká část tzv. skandálů kněží byla způsobena svévolným osočením.
Že to riziko existuje, vím z vlastní zkušenosti. Jednou jsem v našem
kostele byl na čtvrteční adoraci, při které se zpovídá. Najednou se ze
zpovědnice ozval hysterický křik. Co se dělo nevím, ani jsem se o to
nezajímal. Ale protože se doposud u nás jedná o klasickou zpovědnici s
mřížkou, nikdo nemohl našeho kněze osočit z toho, že dotyčnou ženu
třeba například fackoval. A kněz nemá nikdy jistotu, že do zpovědnice
nepřijde psychicky nemocný člověk, nebo nějaký provokatér, aby vyrobil
kauzu. Oddělený prostor tak kněze chrání.
Největší „návaly“ před zpovědnicí jsou před Vánocemi a Velikonocemi,
v době, kdy velké procento lidí trpí různými formami virózy. V
otevřeném prostoru je větší nebezpečí nákazy kněze od lidí, kterých se ve
zpovědnici vystřídá velké množství. Mřížka (potažená igelitovou folii)
přece jen trochu kněze chrání před nákazou ze strany zpovídajících se.
Zpovědnice s otevřeným prostorem by zabírala větší plochu než
dosavadní. Z technického hlediska si v naší kapli neumím představit její
umístění. Něco jiného je to u Sv. Josefa v Ostravě, kde šlo zpovědní
místnosti do interiéru elegantně vestavět. Anebo když v Místku u Sv.
Jakuba se pro tento účel začala využívat volná místnost, která byla
součástí kostela.
Vše je třeba dobře promyslet. Nehledě na to, že část farníků by ve svém
svědomí zbytečně řešila otázku, zda se jít zpovídat do volného prostoru
zpovědnice, anebo se zpovídat „přes mřížku“.
A na závěr na odlehčení. Říkal jednou s humorem sobě vlastním jeden
náš farník po té, kdy dlouhou dobu čekal před zpovědnicí: „Co tam ty
ženské tak dlouho dělají? Já vejdu, vyhrknu své hříchy, pomohu faráři
dostat se ze mdlob, dostanu rozhřešení a za dvě minuty odcházím.“
Marek Forgač.
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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
Jeruzalémská bible ve smyslu tohoto verše odkazuje na Judův list
6.verš.
„Anděly, kteří si nezachovali svou nadřazenost, ale opustili svůj vlastní
příbytek, podržel ve věčných poutech v hlubinách temnot k soudu
velkého Dne“.
Z uvedeného vyplývá, že se jedná o padlé anděly. Je to padlý
anděl – Ďábel, satan, který člověka svedl ke hříchu a definitivně se tak
postavil do pozice nepřítele všeho dobrého a svatého. Člověk, který
dosáhl svatosti, tak jen tím více padlého anděla uvádí do bezmocného
hněvu a odporu a tím se ďábel sám věčně odsuzuje.
Zlý duch - padlý anděl, není schopen lítosti, ale jen se více
utvrzuje v nepřátelství vůči Bohu a jeho stvoření. Je to něco podobného,
jako když se s někým o něco vášnivě přeme a později zjistíme, že ten
druhý, ne já, měl pravdu. Místo, abychom pokorně uznali, že jsme se
mýlili, ještě více nás to proti druhému popudí a naštve. Takovému
člověku je pak těžko nějak pomoct.
Otec Bohuslav
A něco pro odlehčení:
V hale velkého hotelu stál host a platil účet za pobyt. Měl velice naspěch,
protože mu za 20 minut odjížděl vlak. Vtom si vzpomněl, že si něco
zapomněl na pokoji. Zavolal hotelového poslíčka a řekl mu: „Skoč rychle
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do čtvrtého poschodí, do pokoje číslo 462. Podívej se, jestli jsem tam
nezapomněl malou krabici. A pospěš si, velice spěchám!
Chlapec odběhl, host zatím zaplatil účet a netrpělivě přešlapoval. Minuty
plynuly a chlapec nikde. Konečně se vrátil a radostně hlásil: „Ano, pane,
nechal jste ji tam. Leží na stole!“

Boží srdce
Jeden učitel vyprávěl dětem v hodině náboženství podobenství o
marnotratném synovi a po chvíli si všiml, že hodně dětí přestalo dávat
pozor. Požádal je tedy, aby mu podobenství písemně shrnuly.
Jedno z dětí napsalo: Jeden muž měl dva syny, tomu mladšímu se ale
doma nelíbilo a jednoho dne odešel pryč a vzal si s sebou všechny peníze.
Pak mu ale peníze došly, a tak se rozhodl, že se vrátí domů, protože už
neměl ani co jíst. Když se vracel, uviděl ho otec a celý šťastný popadl
velkou hůl a běžel mu naproti. Po cestě potkal druhého syny, toho
hodného, a ten se ho zeptal, kam s tou holí tak běží. „Vrátil se ten
darebák tvůj bratr. Po tom, co provedl, si zaslouží pěkně nařezat.“ „Mám
ti pomoct, tati?“ „Samozřejmě,“ odpověděl otec.
A tak mu oba dali co proto. Pak otec zavolal sluhu a řekl mu, ať zabije
nejvypasenější tele a uspořádá velkou oslavu, protože si to mohl s tím
darebáčkem konečně vyřídit.
Pochopit logiku Božího srdce je těžké pro všechny.
Z knihy Brunno Ferrero: Další příběhy pro potěchu duše.

Buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte,jak
i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy.
Ef 4,32
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1.
Ne
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ne
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ne
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Ne
23.
24.
25.
26.
27.
28.

07.30
10.00
06.55
18.00
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
19.00
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
18.00
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

Za farníky.
Poděkování za milosti s prosbou za dar živé víry pro celou rodinu.
Za + Oldřicha Zdráhala, manželku, rodiče a sourozence.

Za + Vincence a Marii Glonkovy a duše v očistci. Sv. Uvedení Páně do chrámu

Za Ondřeje a Veroniku Brodkovy, živou rodinu a duše v očistci.
Za + Jaroslava Foltu a manželku.
Za Anežku Matějovou, manžela Metoda, dceru Ludmilu, syna
Jaroslava a živou rodinu.
Za + syna Tomáše Luptovce, celou živou a zemřelou rodinu.
Za Jiřího Kokeše a jeho rodiče.
Za + Teodora Ševčíka a rodiče.
Za farníky.
Za Janku Chromčákovou a rodinu Hudečkovu.
Za Libuši Dlouhou, manžela, 2 zetě a sourozence.
Za Josefa Kuděláska, manželku, duše v očistci a živou rodinu.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za Annu Kokešovou, manžela Metoděje a rodiče z obou stran.
Mše svatá za ochranu života.
Za Valentýna Šeděnku, manželku, 2 dcery, 2 syny a sourozence.
Za zemřelou Julii Zdráhalovou, manžela, živou a zemřelou rodinu.
Za Ing. Leopolda Ronovského, sourozence, za živou i + rodinu a za Jenov. Havlákovou.

Za farníky.
Za + Libuši Sojkovou, rodiče, prarodiče a strýce a tetu Chumchalovy.
Za + Vítězslavu Krejčíčkovou, manžela, dceru a vnuka Zdeňka.
Za + Aloise a Olgu Kolářovy.
Za Aloise Matěje, manželku, syna, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za Nemocné, trpící, pronásledované a za ty, kteří se o ně starají.

Popel. středa

Za + Marii Sýkorovou.
Za zemřelou rodinu Havlínovu a Cigánkovu.
Za živou a zemřelou rodinu Bandíkovu a Pienčákovu..
Za Josefa Kokeše, živou a zemřelou rodinu.
Za + Jana Mrvu, sourozence a duše v očistci.
Sbírka na kostel
Za farníky.
Za + rodiče, bratra a za 2 sestry.
Za + Karla Doležílka, manželku, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Za Jaroslava Šeděnku, manželku Vlastu, Cyrila Volného a živou
rodinu.
Za + Alfonse Dlouhého, manželku, syna a živou rodinu.
Za + Růženu Krčmářovou, + dceru a syna.
Za Aloise Matěje, rodiče a živou rodinu.
Za + Bohuslava Kaloče, rodiče a bratry.
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