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Prázdniny nejsou prázdné dny
Nastávají nám dny, které tak toužebně očekávali především školáci a
studenti, ale nejen oni.
Dospělí se těší na dovolenou a i věkem pokročilejší mají naději,
že si více v klidu užijí svých dětí a vnoučat.
Mít prázdno od určitých povinností, více si dovolit lenošit, to je
jistě v pořádku. A přece i tyto dny máme naplnit něčím smysluplným.
Vždyť kdy jindy máme tolik času i možnosti setkávat se s Bohem ve
stvořených věcech: v krásách přírody, v umění našich předků

zachycených v budovách katedrál, kostelů, zámků, hradů a mnohých
galeriích. Kdy jindy lze pozorovat účinky Boží přízně na naších
zahrádkách, kde dozrává ovoce, zelenina, rozkvétají růže, mečíky,…
Kdy jindy je možné „v lenošení“ tak intenzivně a přitom v klidu
setkávat s Bohem v modlitbě, četbě i náboženské literatury, prožívání
mše svaté, aniž bych se díval na hodinky s myšlenkou, že bych už měl
být někde jinde a dělat něco jiného.
Udělejme všechno pro to, aby se prázdniny a dovolené nestály
prázdným časem, nedovolme si v těchto dnech žít bez Boha.
otec Bohuslav
ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi
Během prázdnin se setkání maminek s dětmi nekoná.
Náboženství pro dospělé- pokračování po prázdninách
Čtení Bible -sejdeme se po prázdninách
Pozor začíná–prázdninový pořad bohoslužeb platí tentokrát od neděle
12.7.2015
Během prázdnin bude změna v pořadu bohoslužeb: V neděle budou mše
svaté ve Staré Bělé jen v 10.00hod a sobotní mše svaté zůstávají ráno i
večer.
V Proskovicích budou mše svaté pravidelně v 7.15 hod a v Krmelíně
zůstávají mše v 8.45 hod.
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Čtvrtek 9.7.2015
17.00 – 18.00 hod –tichá adorace
18.00 – 18.45 hod modlitby Hnutí pro život
18.45 – mše svatá za ochranu života
Čtvrtek 06.8.2015
17.00 – 19.00 hod
Čtvrtek 13.8.2015
17.00 – 18.00 hod – tichá adorace
18.00 – 18.45 hod modlitby Hnutí pro život
18.45 hod mše svatá za ochranu života
Čtvrtek 27.8.2015
17.00 – 19.00 hod (před začátkem škol. roku)

Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po večerní mši svaté
Modlitby matek
Každou sobotu

po ranní mši svaté

Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod

Farní knihovna
Z důvodu stavebních úprav na faře nebude během prázdnin otevřena farní
knihovna. Na Vaší návštěvu se budeme těšit opět po prázdninách.
Skřítek Kvítek zve:
Maminky s dětmi zveme na prázdninovou procházku do Bělského lesa
dne 30.7.2015, sraz u kostela v 9.00 hod.
RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ !

RŮZNÉ!

Pastorační farní rada
Bude to už rok, co jsem jako farář nastoupil do této farnosti.
Po dobu seznamování se s novým prostředím jsem spolupracoval
se stávající Pastorační farní radou. Nyní po roce je zapotřebí utvořit
Pastorační farní radu novou. Už minulou neděli jste si mohli v kostele
vyzvednout volební lístek.
Na tento lístek můžete uvést čtyři jména farníků, které byste chtěli
v PFR mít. Samozřejmě že to mohou být i ti farníci, kteří již ve farní radě
byli.
Z došlých volebních lístků bude, podle odevzdaných hlasů farní rada
utvořená ze 70 %. Zbylých 30 % pak do farní rady dosadím já.
Protože ne ke všem se zpráva o volbách donesla včas, je volební
období prodlouženo o jeden týden, tedy do neděle 5. července. Volit
může každý, kdo dosáhl 15 let, volby jsou anonymní.
Zároveň zde chci také poděkovat všem členům teď již bývalé farní
rady za obětavou práci pro tuto farnost. Pán Bůh ať Vám odplatí vše
dobré, co jste vykonali

Farní turnaj v malé kopané
V neděli 21.6. proběhl 8. ročník Farního turnaje v malé kopané. Za
krásného aprílového počasí se sešlo sedm družstev a malá, však výkonná
skupinka ultras. Děkujeme! Loňské vítězství letos obhájilo Joga bonito
(Kája K., Mirek K., Tomík Z., Aleš S.), čest jim!!! Druhé místo obsadilo
družstvo MAPASPET (Péťa B., Hanes S., Mates L., Pavel P.) a třetí byli
Karosáři Mitrovice (2x Aleš P., Kuba K.). Chtěli bychom velmi
poděkovat organizátorům (především Františkovi K.), sponzorům
(obzvláště Starobělskému pivovaru) a všem zúčastněným. Těšíme se
příští rok v ještě hojnějším počtu.
Pořadatelé

PODĚKOVÁNÍ!

PODĚKOVÁNÍ !

PODĚKOVÁNÍ !

Jménem farníků bychom chtěli poděkovat správci farního webu Lukáši
Gelnarovi. Svou činnost vykonává ve svém volném čase, dobrovolně a
velmi pěkně. Děkujeme a přejeme pevné nervy a Boží požehnání v této
nelehké práci.
Vděční farníci
Děkujeme jedné naší hodné farnici a jejímu synovi za vyklizení a
protřídění skladu v síni kostela. Tato akce byla nutná (sklad již
překypoval nepotřebnými věcmi a zarůstal plísní).
Děkujeme! Kostelníci

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
Apoštol Jan – miláček Páně – jak je nazýván, používá často „řeč srdce“.
Jeho evangelium se nesoustřeďuje na popis skutků a řečí JK, jako to
dělají ostatní evangelisté, ale spíše „chytá za srdce“.
Myslím, že všichni prožíváme jakési vnitřní chvění, když čteme slova:
Na počátku bylo slovo,
to slovo bylo u Boha,
to slovo bylo Bůh…..
…..A slovo se stalo tělem
A přebývalo mezi námi. ( Jn 1,1 a 1,14 )
Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.( Jn 3,16)
A teď k otázce:
Citát vychází z tzv. Ježíšovy velekněžské modlitby. Je to modlitba za
ty nejbližší učedníky, ale také za ty, kdo skrze jejich svědectví uvěří
v budoucnu ( Jn 17,20).
Mnoho toho již slyšeli a viděli. Ale to nestačí. Je zapotřebí, aby vidění
a slyšení se v nich stalo živým. Jako Kristus vstal z mrtvých, tak i jeho
slovo a konání je živé, nadčasové. A to způsobí a působí DS. „Pošlu vám
Ducha pravdy“. On posvěcuje pravdu a život v pravdě. On oživuje obojí.
Tak lze pak chápat i Kristovo zasvěcení.
Umírám pro vás, protože jinak zemřete vy – zasvěcují se.
Vstávám však z mrtvých a tímto mým zmrtvýchvstáním jste posvěcení a
tak živí i vy. Já jsem cesta, pravda a život. Přijímáme-li tedy evangelium

o Ježíši Kristu a utváříme-li podle toho svůj život, jsme již teď posvěceni
v pravdě a jdeme pravdivě cestou, která jednou vyústí v Božím království.
Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem
já…….. (Jn 17/24 )
otec Bohuslav
PŘÍBĚHY MYŠLENKY PŘÍBĚHY MYŠLENKY PŘÍBĚHY
Kázání sv. Františka
Když jednou svatý František odcházel z kláštera, potkal bratra Ginepra.
Ginepro byl prostý a hodný člověk a svatý František ho měl velmi rád.
Při setkání ho vyzval: „Bratře Ginepro, pojď se mnou kázat.“
„Otče,“ odpověděl Ginepro, „víš, že nejsem nijak vzdělaný. Jak bych
mohl mluvit k lidem?“
Ale protože svatý František trval na svém, bratr Ginepro nakonec
souhlasil. Prošli spolu celé město, tiše se modlili za všechny, kdo
pracovali v domech i na polích. Usmívali se na děti, zvlášť na ty
nejchudší. Prohodili pár slov se stařečky a stařenkami. Pohladili nemocné.
Pomohli nějaké ženě s těžkým vědrem vody.
Když městem prošli křížem krážem už poněkolikáté, svatý František
řekl: „Bratře Ginepro, je čas se vrátit do kláštera.“
„A co naše kázání?“
„Vždyť jsme přece už kázali,“ usmíval se světec.
Máš-li plnou tašku voňavého vřesu, nemusíš to nikomu říkat. Pozná to
sám. Nejlepším kázáním jsi ty sám.
Ubohý stařec
Kdysi žil jeden stařec, který nikdy nebyl mladý. Za celý svůj život se ve
skutečnosti nenaučil žít. A protože se nenaučil žít, nedokázal ani umřít.
Neměl ani naděje, ani obavy, neuměl ani plakat, ani se smát.
Nic na světě mu nepůsobilo ani bolest, ani údiv.
Trávil své dny nicneděláním na prahu své chatrče. Nevěnoval jediný
pohled průzračnému modrému nebi, které i pro něj Pán každý den čistil
huňatými beránky.

Sem tam se ho nějaký kolemjdoucí na něco zeptal. Byl už tolik starý,
že ho lidé považovali za velmi moudrého a chtěli uchovat jeho věkem
nahromaděné zkušenosti.
„Co máme dělat, abychom byli šťastní?“ ptali se ho mladí.
„Štěstí je výmysl hlupáků,“ odpovídal stařec.
Šli kolem ušlechtilí lidé, kteří chtěli být užiteční svým bližním. „Jak se
máme obětovat, abychom tím pomohli svým bratřím?“ ptali se.
„ Kdo se obětuje za lidstvo, je blázen,“ odpovídal stařec s úšklebkem.
„Jak máme vést děti k dobru?“ ptali se ho rodiče. „Děti jsou
hadi,“ odpovídal stařec. „Od nich se dá čekat jenom jedovaté kousnutí.“
Za starcem, který byl považován za moudrého, se vypravovali i umělci
a básníci. „Nauč nás vyjadřovat to, co cítíme v duši,“ žádali ho.
„Měli byste radši mlčet,“ brblal stařec.
Jeho zlé a smutné myšlenky začaly pozvolna ovlivňovat svět.
Pesimismus ( tak se totiž žlučovitý stařec jmenoval) ze svého ošklivého
příbytku, kolem něhož nekvetla ani jedna květina a nezpíval tu ani jeden
pták, posílal ledový vítr na dobrotu, lásku, velkomyslnost, které pod jeho
smrtícím dechem uvadaly a usychaly.
To všechno bylo velmi líto Pánu, a tak se rozhodl zakročit.
Zavolal si jedno malé dítě a řekl mu: „Jdi a dej tomu starci pusu.“
Dítě poslechlo. Objalo svýma něžnýma a baculatýma ručkama starcův
krk a s mlasknutím mu dalo na vrásčitou tvář vlhkou pusu.
V očích starce se poprvé objevil úžas. Kalný pohled mu rázem zjasněl.
To proto, že ho nikdo nikdy nepolíbil. Tak otevřel oči životu a potom
s úsměvem umřel.
Někdy opravdu stačí jeden polibek. Jedno „mám tě rád,“ třeba jen
šeptané. Nesmělé „děkuji“. Upřímné ocenění. Učinit druhého šťastným je
tak snadné. Proč to tedy neděláme?
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka záříjového čísla je do 25.8 2015.
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce

Červenec
1.

06.55

2.
3.

06.55
18.00

4.

07.30
18.00
07.30
10.00
07.30
18.00
06.55
06.55
18.45
18.00
07.30
18.00

5.
Ne
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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

Poděkování za dar manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších
společných let.
Za + Vlastu Kudělkovou, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
Za rodiče Oldřicha a Emilii Kellerovy, jejich dceru Josefu Dedkovou a
živou rodinu.
Za rodinu Gelnarovu.
Mše svatá
Na poděkování za 60 let života a Boží ochranu celé rodiny.
Za farníky
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Za Cyrila Volného, manželku a syna.
Za + Zitu Prorokovou, manžela a rodinu Paličkovu.
Za Václava Dlouhého, rodiče a sourozence.

Za + Františka Jarolíma, manželku, sourozence a duše v očistci.
Mše svatá za ochranu života.

Za Libuši Celtovou.

Na poděkování za 40 let manželství s prosbou o B. ochranu a požehnání pro celou
rodinu.
Za Zdeňku Nováčkovou a živou rodinu.

Za farníky
Za Emanuela a Libuši Dlouhé.
Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za dar zdraví a další Boží ochranu.
Za rodinu Branichovu a Korpasovu.
Za rodinu Olšovsku.
Za + Jana Foltu, manželku, syny a snachu.
Na poděkování za 90 let života s prosbou o další B. ochranu.
Za farníky.
Sbírka na Rádio Proglas
Za + pana Miloslava Černého.
Za Boženu Nováčkovou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran.

Mše svatá
Za + Marii Koblížkovou.

Na poděkování Bohu za 50 let společného života a B. pomoc do dalších let.

Za + Annu Holainovou, manžela Štěpána a pravnuka Tomáše.
Na poděkování za 55 let života a B. ochranu pro celou rodinu.
Za farníky
Sbírka na opravu kostela

Za rodinu Novákovu a Novobělsku z Nové Bělé.
Za + Otýlii Krčmarskou, manžela a děti.
Za + Martu Havlinovou, manžela, syna, dva vnuky a vnučku.

Za + Josefa Valu, manželku, syna, dceru a duše v očistci.
Poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let.
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Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou.
Mše svatá
Za farníky
Poděkování za 80 let života manžela Vojtěcha Adámka.
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Za + Oldřicha Vitulu, živou a zemřelou rodinu.
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Za + Marii Šugarovou, manžela, dceru Ludmilu a vnučku Marii.
Na poděkování za 40 let manželství s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu.
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Za Jarmilu Matějovou, manžela, syna, rodiče, sourozence a živou rodinu.

Za Bernarda Sýkoru, manželku Marii a dceru Marii Jakubkovou.
Za Alenu Valovou a rodiče.
Svátek Proměnění Páně
Za + Jaroslava Hořínka, manželku, 2 syny, zetě Františka a živou rodinu.
Za Renátu Kunzovou, tchýni Boženu a duše v očistci.
Za + Stanislava Hoduru, sourozence Oldřicha, Vlastu a Milana , švagry a
švagrovou a duše v očistci.

Za Václava Šeděnku, Boženu Šeděnkovou, sestru a švagra, za Rudolfa a Marii
Honusovy.

Za Vojciecha a Anielu Krajewských, vnučku Renátu a duše v očistci.
Za Marii Šeděnkovou, manžela, 2 dcery, 2 syny a sourozence.
Za ochranu života.
Na poděkování za 90 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu.
Za Boží ochranu pro rodinu Svěchovu. Sl. Nanebevstoupení Panny Marie

Za + rodiče Cyrila a Amálii Olšovské.

Za farníky.
Za Václava Šindela a živou rodinu.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za Břetislava Václavíka, rodiče, 2 bratry a živou rodinu.

Za Ludvika Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci a na poděkování za
92 let života.

Za živou a + rodinu Legersku. Margecínovu,Vlčkovu, za dar víry a za duše v očistci.

Za farníky.

Za Marii Šuléřovou, manžela a syna Miroslava.
Na poděkování Pánu Bohu za 20 let manželství.
Za Marii Holainovou, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + P. Jaroslava Bártu a kněze, kteří působili v naší farnosti.

Za rodinu Staňkovu.
Za + Václava Matěje, manželku, rodiče a duše v očistci.

Za Zdeňka Sýkoru, manželku, rodiče z obou stran a požehnání pro živou rodinu.

Za farníky
Sbírka na kostel
Za Marii Šindlovou, manžela, vnuka, rodiče a duše v očistci.

