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ZÁŘÍ 2015

Úvodník
Komu se nelení, tomu se zelení…….
aneb
co očekávat a co si přát od tohoto školního roku.
V kapse jednoho námořníka, kterého vlna spláchla za bouře, našli
Bibli.
Na první stránce bylo napsáno jeho rukou.
Tuto Bibli jsem napřed četl z poslušnosti k rodičům, později pro
starost o svou duši.
Teď ji čtu z lásky ke svému Pánu a Vykupiteli.

Dosaďme na místo slovo Bible slovo – VÍRA a vztáhněme to na sebe.
Tuto víru jsem přijal nejprve s poslušnosti k rodičům.
Buďme za to vděčni a uchovejme si vždy úctu ke svým rodičům.
Později jsem věřil, protože jsem měl starost o svou duši.
Jestlipak jsme už všichni, od 15 do 100 let došli k tomuto vyznání? O co
máme největší starost v životě?
Nedošlo – jen tak náhodou – k ustrnutí naší víry, když poslušnost vůči
rodičům se nahradila pouhým zvykem, tradicí?
Teď věřím z lásky ke svému Pánu a Vykupiteli
Aby horolezec zdolal bezpečně strmou stěnu hory, potřebuje mít tři pevné
body, má-li jen dva – riskuje, má-li jen jeden, asi se zřítí.
Pevné body víry založené na lásce jsou:
Modlitba, která je setkáním s Bohem
Boží zákon, který mi dává záruku bezpečí na cestě životem
Vzdělání ve víře, které mě činí radostným a akčním ve službě
lidem i Bohu.
Komu se nelení, tomu se zelení. Není to připomínka pořekadla jen pro ty,
kdo se budou připravovat na přijetí svátosti křesťanské dospělosti.
otec Bohuslav
ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Každý sudý čtvrtek od 09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
21.09. 2015
20.00 hod
(Téma: „Jakou hodnotu má tělo a to jak vypadám?“)
Čtení Bible
Pondělí
Dětská schola
Každý pátek

07.09.2015
14.09.2015

19.00 hod
19.00 hod

od 16.30 hod

Velká schola
Každý čtvrtek

od 19.00 hod

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

po ranní mši svaté

Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
Neděle 13. 9. 2015 – Svátek Povýšení svatého Kříže – změny!!
Mše svatá
Proskovice
07.15 hod
Krmelín
09.00 Krmelínský kopec
Stará Bělá
07.30 a 10.00 hod
Nová Bělá
11.00 hod slavnostní poutní mše sv.
v Domě pokojného stáří
RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ !

RŮZNÉ!

Mše svatá na Krmelínském kopci
Na svátek Povýšení sv. Kříže v neděli 13. 9. 2015 v 9.00 hod , vás
všechny zveme na mši svatou, která bude sloužena na Krmelínském
kopci.
Srdečně zvou krmelínští farníci

Svatováclavský hudební festival
Ve čtvrtek 17. 9. 2015 v 18.00 se koná v našem farním kostele sv. Jana
Nepomuckého koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu.
Cyklus přednášek v rámci biřmování roku I.
V letošním školním roce se můžeme těšit na cyklus 10-ti přednášek pro
biřmovance, ale nejen pro ně, které se budou pořádat přibližně 1x za
měsíc v Katolickém lidovém domě. První přednáška se uskuteční v neděli
20. 9. 2015 v 15.00 hod.
Pastorační farní rada a ekonomická rada
Kněží: P. Bohuslav Novák, P. Petr Eliáš
Pastorační rada:
Členové: Bajorek Jaroslav, Forgač Marek, Gelnar Lukáš, Holík Pavel,
Hořínek Jiří, Hořínková Jana, Jurišicová Markéta, Klimek Jiří, Košárek
František, Lindovský Šimon, Menšík Pavel, Nováčková Markéta,
Olšovská Marie, Olšovská Marta, Olšovský Jan, Paličková Jana, Pasečný
Jan, Pchálek Ivo, Skácel Jan, Šeděnka Martin, Vlček Vojtěch
Ekonomická rada:
Hořínková Veronika, Menšík Martin, Stoszek Tomáš, Zdráhal Vladimír
Pozvánka pro děvčata na setkání s těmito tématy a hosty:
 Znám se – s výživovou poradkyní: měření na in Body120, který
vyhodnotí, jak je na tom tělo se svaly, tuky, jak spaluje atd. +
konzultace nad výsledky s radami, cena 150Kč/osoba.
 Přijímám se – s věřící paní doktorkou: povídání si o tom, jakou
hodnotu má můj vzhled
 Příběh ze života – s paní, která v mládí prošla anorexií
 Jak se měním – s jednou naší maminkou, která si střídmě upravila
životní styl
Program se může měnit a rozvíjet o cokoli, na čem bychom se
společně dohodly. Pokud tedy nahlásíte včas zájem, začaly
bychom v září, termíny a místo si upřesníme osobně.
Marta Olšovská

Skautský den a Safari
Akce pro všechny malé i velké děti a jejich rodiče. V sobotu 19. 9. 2015
v 15.10 hod sraz na zastávce Nová Bělá hřiště (u nové mateřské školky).
Předpokládaný konec akce je v 19.00 hod. Akce se bude konat u
myslivny v Nové Bělé. Pro větší děti je připravena tradiční akční hra
SAFARI. Menší děti se můžou zapojit v doprovodných soutěžích.
Občerstvení, čaj, buchty a špekáčky budou zajištěny.
V neděli 20. 9. 2015 v 10.00 hod bude sloužena mše svatá za skauty
v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé.
Za skautské starobělské středisko srdečně zve Drobek

Aerobik
Starobělský Orel zve všechny ženy a děvčata na aerobik, který se bude
cvičit každou středu od 18.15 hod v tělocvičně ZŠ Stará Bělá.
Začínáme ve středu 9. 9. 2015 v 18.15 hod.
Srdečně zvou Markéta a František
Turnaj ve stolním tenise –„O pohár faráře“
V neděli 27. 9. se koná 2. ročník turnaje ve stolním tenise – „O pohár
faráře“. Začátek v 15.00 hod v KLD.
Intence
Od září 2015 se přijímají intence na mše svaté na rok 2016. Lístky
s úmysly a kontaktem na sebe (jméno, telefon popřípadě, adresa)
odevzdejte prosím do sakristie kostela nebo na faře.
PODĚKOVÁNÍ!

PODĚKOVÁNÍ!

PODĚKOVÁNÍ!

Kaplička
Kaplička sv. Jana Nepomuckého pod hřbitovem, která byla postavena v
místě tragické události, je asi nejstarší stavbou v obci. V poslední době

její zchátralý stav nenechal lhostejnou jednu naši farnici. Sama zajistila
šikovné pracovníky a sama veškeré výdaje spojené s opravou uhradila. U
kapličky byla vyčištěna a opravena střešní krytina, byly zhotoveny nové
vnitřní i vnější omítky, znovu natřené dveře. Nová čistá fasádní barva
svítí do okolí. Paní, která má vše, na svědomí“, patří vděčné Pán Bůh
zaplať. Nám všem ostatním má kaplička připomínat, jakou úctu měli naši
předkové ke sv. Janu Nepomuckému, když následně postavený farní
kostel byl zasvěcen témuž světci. Svatý Jene Nepomucký, oroduj za
M.F.
nás!
FARNÍCI SE PTAJÍ, KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ, FARNÍCI SE PTAJÍ!
Dotaz: Jak by se mohly tyto 2 myšlenky otců biskupů odrazit
v konkrétních činech?
1. Také vás prosíme: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více
angažovali pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pomoc
trpícím.
List českých a mor. biskupů o pomoci trpícím křesťanům 26. 10. 2014
2.Pokud nějaké dítě řekne, že je to v kostele nebo náboženství nebaví,
udělejte všechno proto, aby je to bavilo, zajímalo, obohacovalo.
Pastýř. list českých a mor. biskupů 14.6.2015
Na odpověď se můžeme těšit v příštím čísle.
PŘÍBĚHY MYŠLENKY PŘÍBĚHY MYŠLENKY PŘÍBĚHY
Slovo
Jeden ministr se posadil na okraj fontány, a protože nedával pozor, spadl
dovnitř. Hned přiběhlo několik kolemjdoucích a natahovalo k němu ruku,
že ministra vytáhnou.
Volali na něj: „Dejte mi ruku.“
Ale politik o tom nechtěl ani slyšet a nikomu ruku nepodal.

Šel kolem člověk, který se podivil takovému shonu a zeptal se, co
se děje. Když se to dozvěděl, přiblížil se k fontáně a promluvil: „ Přátelé,
náš ministr už od malička zná jenom slovo vzít
a neví co je to dát.“
A natáhl ruku k vodě.
„Dobrý den pane ministře. Vezměte mou ruku do své.“
Ministr se jí hned chopil a byl vytažen ze studně ven.
Lidé si často pletou slova. Bůh zná jen slovo dávat.
Světlo
„Jaká světla byla v kostele?“ zeptala se učitelka náboženství dětí.
„Lustry.“
„Svíčky.“
„Malé červené světlo na oltáři.“
„Okna.“
Děti zmlkly.
„Ještě něco?“ zeptala se znovu učitelka: Jedno z dětí zvedlo ruku a řeklo:
„Oči lidí.“
Proč tak často zapomínáme na světlo, které je „uvnitř“ nás? Proč je
necháváme vyhasnout?
„Když jsem byl malý, otec mi na nočním stolku vždycky nechával
na noc rozsvícenou lampičku.“
„Můj tatínek byl světlo.“
Z knihy Bruno Ferrero: Další příběhy pro potěchu duše

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka říjnového čísla je do 22.9. 2015.
Za chyby tisku neručíme

Vaše redakce
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Poděkování za dar života a zdraví a za rodinu Bandíkovu.
Za Ludmilu Foltovou a živou rodinu.
Za Kristýnu Adámkovou, 2 manžely a duše v očistci.
Za + Marii Adamusovou, manžela, rodiče a duše v očistci.
Za požehnání pro celou rodinu.

Za +Ludvíka Skřivánka, manželku Marii, rodiče, sourozence a duše v očistci.

Za farníky.

Za + Alenu a Libora Nováčkovy, duše v očistci a za živou rodinu.

Za + Jiřího Gospoše.
Za + Václava Nováčka, oboje rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za Václava a Cecilii Dedkovy, rodiče, děti a duše v očitci.
Za + Ludmilu Volnou, manžela, syna, sourozence a duše v očistci.
Za ochranu nenarozeného života.

Za Antonína Poláka, manželku a snachu Annu a manžely Lipinovy.
Poděkování za dar života, víry, zdraví a další Boží ochranu pro celou rodinu.

Za Zdeňka Lyčku, manželku a syna Zdeňka.

Za farníky.

Sbírka na církevní školy

Za Václava Nováčka, manželku Marii a Františka Adámka z Nové Bělé.

Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží požehnání do dalších let.

Za Václava Menšíka a živou rodinu.
Za + rodinu Hanzlikovu a Blaščokovu a za duše v očistci.
Za Ivanu Kabzanovou a živou rodinu.
Za rodinu Urbanovu ze Staré Bělé.

Za + P. Vítězslava Andrýska, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Marii a Leopolda Teichertovy a za živou a zemřelou rodinu.

Za farníky.
Za + Jana Skácela, rodiče a duše v očistci.
Za + rodinu Pchálkovu a Andrýskovu.

Za + Václava Valu, rodiče z obou stran a živou rodinu.
Za + Františka Hořínka a rodiče.
Za + Josefa Doležílka, manželku, za syna Václava a jeho manželku.

Za Františka Hořínka, rodiče Václava a Ludmilu a živou rodinu.

Za + Růženu a Františka Forgačovy a dceru Adélu.
Za + Oldřicha Zdráhala, manželku a živou a zemřelou rodinu.
Za Ladislava Nováčka, manželku, 3 vnuky a duše v očistci.
Za farníky.
Sbírka na opravy ve farnosti
Poděkování za 85 let života s prosbou o další Boží ochranu.
Za + Ludmilu a Jaroslava Havránkovy, duše v očistci a za živou rodinu.

Za + Adélu Skácelovou a duše v očistci.

