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Červen 2015

Zase jedno výročí
Tuto neděli 31.5. přistoupí 11 dětí k Prvnímu svatému přijímání.
Jistě se to bude dotýkat především jich samotných a rodin,
do kterých patří.
Ale i my všichni ostatní máme možnost slavit své výročí( kolikáté
už?) Prvního svatého přijímání.
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Vzpomeňme: Co to pro mne znamenalo tehdy?
Jak to prožívali lidé kolem mne?
Uvažme:
Co pro mne znamená svaté přijímání dnes?
Jak ho prožívám?
Prorok Ozeáš napsal:
„Vaše láska je jako ranní mráček, jako rosa, která záhy mizí.“
Neplatí snad tato smutná pravda i o mém přijímání Svátostného
Krista?
Říká se, že vynálezce tužky oslavil svůj dokončený výrobek takto:
„Zapamatuj si čtyři věci:
1.)Tvá dobrota a pravdivost je uvnitř tebe
2.)Když procházíš životem, musíš se občas nechat naostřit
3.)Musíš být v něčích rukou, jinak natropíš neuvěřitelnou melu
4.)Očekává se, že za sebou zanecháš stopu“
Dáváme Ježíši přítomnému ve svatém přijímání možnost takto
v nás a skrze nás působit?
otec Bohuslav

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
11.06. 2015
10.00 hod.
25.06. 2015
10.00 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
08.06. 2015
20.00 hod
Poslední hodina náboženství 8.6. upřesnění místa a času
prostřednictvím emailu kvůli rekonstrukci na faře.
Čtení Bible
Pondělí

01.06. 2015
15.06. 2015
29.06. 2015

19.00 hod
19.00 hod
19.00 hod

Dětská schola
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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
po večerní mši svaté
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 2. čtvrtek v měsíci
17.00 – 18.00 tichá adorace
18.00 – 18.45 modlitby Hnutí pro život
18.45 – mše sv. za ochranu života
Pouť ke sv. Janu a Pavlovi v Krmelíně
Slavnostní mše svatá

08.45 hod

Aerobik
Aerobik cvičíme každou středu od 18.15 hod do tělocvičny ZŠ ve Staré
Bělé. Poslední cvičení před prázdninami proběhne ve středu 24.června
Po prázdninách se na Vás opět budeme těšit.
Markéta a František
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DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

Pěší pouť do Frýdku

V sobotu 6. června 2015 se uskuteční již 17. farní pěší pouť k P.
Marii Frýdecké. Ti, kteří odejdou od našeho kostela ve 4:30 hodin,
se setkají s ostatními poutníky při mši svaté, která začíná v 8 hodin v
bazilice Navštívení P. Marie ve Frýdku. Ať jsou nám inspirací na
cestu do Frýdku slova papeže Františka: Život je cesta, putování, pouť
na setkání s Ježíšem.
pořadatelé

Dětský den
Maminky ze Skřítka Kvítka společně se Skautským střediskem
pořádají v neděli 7. 6. od 15. hod. na farské zahradě Dětský den.
Srdečně jsou zváni malí, mladší i starší. Akce se koná za každého
počasí. Za deště bude v Katolickém domě.
Markéta
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Farní turnaj v malé kopané
Orel Stará Bělá a Římskokatolická farnost Stará Bělá pořádají
v neděli 21.6.2015 na orelském hřišti u kostela Farní turnaj v malé
kopané. Registrace bude od 14,00 hod., zahájení 14,30 hod.
Maximální počet hráčů v družstvu je 4 (hrát se bude ve třech). Je
doporučeno věkové omezení od 14ti let. Zápisné 50kč na družstvo.
Akce proběhne za každého počasí! Všichni jste srdečně zváni. Těší
se pořadatelé.
Pořadatelé
Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vás osobně pozvali na mezinárodní křesťanský
festival Slezská Lilie.
Jeho pátý ročník, který se koná 13. – 14. června v Ostravě, přinese
nejen bohoslužby, přednášky, a maraton vystoupení interpretů napříč
žánry na třech podiích, ale především klidnou atmosféru křesťanské
sounáležitosti. Věříme, že tento prostor, který společně s Vámi
vytváříme, může oslovit naše hledající příbuzné i kamarády. Přijďte
si odpočinout a poslechnout zajímavou muziku. Svou účastí
pomůžete vytvořit společenství těch, kteří se nebojí jít proti
komerčnímu proudu a hledají hlubší a trvalejší životní hodnoty.
P. Leoš Ryška,SDB a P. Daryusz Sputo
www.slezskalilie.cz

Diecézní setkání s o. biskupem Františkem Lobkowiczem
se uskuteční ve středu 1.července na Prašivé. Letošní téma je „Z
mnoha zrnek jeden chléb“. Zahájení v 10.00 hod v areálu Kamenité,
10.30 mše svatá, 11.30 svačina, 12.00 výstup ke kostelíku sv.
Antonína na hoře Prašivá, 13.00 program na stanovištích, 15.30
závěrečné požehnání. Zájemci se mohou přihlásit v sákristii nebo na
faře. Bližší informace později v ohláškách.
Biřmování
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Někdy v červnu příštího roku (2016) se bude i v naší farnosti udílet
svátost Biřmování.
Žádáme všechny zájemce o tuto svátost, kteří dovrší v závěru
příštího školního roku alespoň 15 let, aby si vyzvedli v následujících
dnech v kostele přihlášku, vyplnili ji a odevzdali do 14. června 2015
v sákristii nebo na faře.
Informační schůzka bude na konci června a bude včas oznámena.
o. Bohuslav
Poděkování
Poděkování všem, kteří pomáhali při přípravě a průběhu Noci
kostelů. Zvláště pak Lukášovi Gelnarovi, za přípravu prezentace
farnosti, Ivovi Pchálkovi a Alešovi Ševčíkovi za starost o koncert
a všem vystupujícím, Markovi Forgačovi za přiblížení Roku
eucharistie, scholám a jejich vedoucím a v neposlední řadě všem
pořadatelům. Děkujeme za výzdobu a úklid kostela i za úklid věže.
Vřelé díky všem i nejmenovaným.
Otec Bohuslav
FARNÍCI SE PTAJÍ! KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ! FARNÍCI SE PTAJÍ!
Dotaz na o. Bohuslava:
Prosím o bližší vysvětlení Jan 17, 17 a 19:
Posvětˇ je v pravdě, tvé slovo je pravda.
A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě.
Jakým způsobem budeme posvěceni v pravdě? Kdy to může nastat? Co
to pro mě konkrétně znamená?
Děkuji
Jana Paličková
Na odpověď se můžeme těšit v příštím čísle.
PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY
6

Luk
Jednoho dne rozmlouval ctihodný abbé Antonín s několika mladíky, kteří se
rozhodli, že budou žít na poušti spolu s ním. Uviděl je lovec, který tudy
pronásledoval poraněné zvíře, a přiblížil se s uctivým pozdravem.
Ale když zjistil, že se ctihodný abbé a mladíci kolem něj něčemu vesele
směji, ostře je za to pokáral.
Abbé Antonín mu klidně odpověděl:
„Přilož šíp k luku a vystřel ho .“
Lovec to udělal.
„A teď vystřel další šíp a další a ještě další“ pokračoval světec.
Lovec se ohradil: „Když budu luk pořád napínat, zlomí se mi!“
Abbé Antonín na něj s úsměvem pohlédl: „Tak je tomu i v duchovním
životě. Boží cesta je namáhavá. A když přepínáme své síly, brzy se unavíme.
Proto je správné, abychom si také čas od času připomněli, že i Bůh sedmý
den odpočíval.“
_____________________________________________________________
Dnes si připomeň luk. A především nezapomínej na sedmý den!
______________________________________________________________
Jeden svatý muž potkal na procházce městem, žebrající děvčátko oblečené
v hadrech.
V myšlenkách se obrátil k Pánu: „Bože, jak můžeš takovou věc dopustit?
Prosím tě, udělej s tím něco.“
Večer uviděl v televizních zprávách zabité lidi, oči umírajících dětí a těla
trpících lidí.
Znovu se modlil: „Pane, tolik bídy. Udělej něco!“
V noci mu Pán jasně odpověděl: „Já jsem už něco udělal – stvořil jsem
tebe!“
Bruno Ferrero: Další příběhy pro potěchu duše

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka červencového dvojčísla je do 25.5 2015.
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce
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1.

06.55

2.
3.

18.00
06.55

4.

18.00

5.
6.

18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.45

7.
Ne
8.
9.
10.
11.

Poděkování za dar zdraví k 93 letům života a za další Boží ochranu, za
manžela, rodiče, sourozence a za živou rodinu Kudělkovou.
Za + Oldřicha Paličku, manželku a živou rodinu.
Za + Josefa Rymiece, Marii Hradilovou, Danuši Pavlovovou a rodinu
Skýbovu.

Za + Ing. Václava Rozehnala, tchána Karla Lyčku, živou a zemřelou rodinu a za duše
v očistci.
Za pana Václava a Marii Krejčíčkovy.
Na poděkování za 60 let života a Boží ochranu pro celou rodinu.
Za Marii Foltovou, manžela Jindřicha, jejich rodiče, za živou a zemřelou rodinu.

Za + Karlu Vašíčkovou, manžela, dceru, 2 zetě a vnuka.
Za farníky.
Sbírka na Národní eucharistický kongres
Za + Arnošta Adámka a sourozence.
Na poděkování za 60 let života a další Boží ochranu pro celou rodinu.
Za + Annu Karkoškovou a celou rodinu.
Za zemřelou a živou rodinu Klímkovu.
Mše svatá za ochranu života.

12.

18.00

Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o vedení Duchem svatým.

13.

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
18.00
06.55
18.00
07.30
19.00
07.30
10.00
06.55
18.00

Za + Antonii a Ferdinanda Jurišicovy a vnuka Romana.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.

14.
Ne
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ne
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Ne
29.
30.

Za Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na Nepál
Za + rodinu Novákovu, Bukovsku, bratra, švagrové a duše v očistci.

Za rodinu Sojkovu a Boží ochranu.
Za + Rudolfa Šugara, manželku, rodiče a sourozence z obou stran.
Za Oldřicha Adamuse, manželku a sestry.
Za + rodiče Marii a Michala Zemanovy z Nové Bělé a za duše v očistci.
Za + Veroniku Londovou a manžela a dceru Marii a syny Jana a Pavla.
Za + Zdeňku a Zdeňka Košárkovy.
Za farníky.
Za + Antona Ritzingera a živou a zemřelou rodinu.
Za + Věru Foltovou a rodiče z obou stran.
Za Ladislava Kaděru, dvě manželky, vnuka, zetě a živou rodinu.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za Metoděje Kokeše, manželku Annu a rodiče z obou stran.
Za Ladislava Nováčka, manželku, 3 vnuky a duše v očistci.
Na úmysl dárce.
Za Heřmana Petrovského, dvě manželky, rodiče a zetě.
Za + P. Jaroslava Karhana.
Za farníky.
Sbírka na kostel
Za + Františku Březinovou, manžela, děti, zetě a + rodinu Petrovsku.
Za rodiče z obou stran, 3 sestry, bratra a 3 švagrové.
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