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„Bůh shlédl na svou nepatrnou služebnici.“
Zeptejte se trosečníka, jak se mu plavalo v rozbouřeném moři a
zeptejte se potápěče, co skrývají hlubiny moře.
Jak rozdílná to budou svědectví.
Povrchní prožívání víry se stává
něčím nezáživným, neradostným i těžkým.
Víra živá, to je ponoření se do
hlubin vztahu Bůh a člověk.
Mariánský měsíc nám opět nabízí toto
ponoření se skrze modlitbu růžence.
Spolu s Matkou Marii můžeme
nově rozjímat nad jednotlivými
tajemstvími růžence a ta nás spojí
s Kristem, který přišel, aby „nalomenou
třtinu nedolomil a doutnající knot
neuhasil.“
On je ten Základ, na kterém se dá
stavět život.
On je Pastýř, který nás může
provést rozličnými úskalími života.
On je Vykupitel, který nás dovede
do cíle, který stojí za to, je dobrý a je
trvalý.
Pokusme se v rodinách dát společně jeden
desátek denně a o tajemství toho kterého
desátku chvíli rozjímejme i společně.
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
12.10. 2015
20.00 hod
(Téma: „Co by udělal s uprchlíky PJ ? )
Pondělí
26.10.2015
20.00 hod
(Téma: „ Jak by se choval PJ na návštěvě, kde se živě hodiny
debatuje o politice u nás, „spravedlivě“ se každý rozčiluje a hádá
se.“)
Čtení Bible
Pondělí

05.10.2015
19.10.2015

19.00 hod
19.00 hod

Dětská schola
Každý pátek

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

Pobožnost k Panně Marii Lurdské
V neděli 11.10. se koná v Bělském lese pobožnost k Panně Marii
Lurdské. Začátek v 15.00 hod. Všichni jsou srdečně zváni.
Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ !

RŮZNÉ!

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. Druhá přednáška se uskuteční
v neděli 25.10. 2015 v 15.00 hod. Přednášející: Pavel Jajtner, bývalý
velvyslanec ve Vatikánu.. Téma: Svět a Vatikán..
Národní eucharistický kongres
V sobotu 17.10 se koná autobusový zájezd do Brna na Národní
eucharistický kongres. Slavnostní mše svatá v Brně v 10.30 hod. V tento
den nebude ráno v našem kostele mše svatá.
Misijní koláč
Kdo může napéci koláče a buchty pro "Misijní koláč", který bude nabízen
na misijní neděli po mších, ať je přinese v sobotu 17. 10. po večerní mši
svaté na faru, kde se budou koláče a buchty balit do balíčků. Misijní
koláč (balíček koláčů a buchet) bude nabízen za dobrovolný příspěvek
50 Kč. Výtěžek z misijního koláče bude předán na potřeby papežského
misijního díla. Kdo může v sobotu přijít po mši pomoct balit, ať se ozve
sms na tel. 605104721 (Michal Hořínek)
Misijní růženec
Modlitba křesťanů celého světa za papežské misijní dílo. Také naše
farnost se spojí s celým světem prostřednictvím modlitby růžence v
sobotu 18. 10. ve 21 hod v kostele ve Staré Bělé.

Pohádkový příběh
Srdečně vás všechny zveme v neděli 18. října 2015 v 15.00 hod do
Katolického domu ve Staré Bělé na pohádkový příběh „Když něco děláš,
musíš vědět proč.“
Orli a Skauti ze Staré Bělé
1 müsli tyčinka na 1 den pro dvě děti, aby přežily
V rámci programu misijní neděle připojujeme letos i sbírku pro chudé
děti z Indie a Etiopie. Chtěli bychom odeslat do každé země jeden 20-25ti
kg balík na adresy Misionářek lásky. Jde o spolupráci s misijním
střediskem skautů z Nového Jičína, kteří nám hrají každoročně pohádku.
Protože jednou ze sester Matky Terezy je i rodná kamarádka těchto
skautů, která byla poslána na tyto misie, je výhodou, že balíky
odpovídají přímočaře jako konkrétní pomoc, která je dle odezvy z míst,
kde chybí ty nejzákladnější potřeby, vždy vítána.
Probíhat bude způsobem vhodným i pro děti, s úmyslem vést je k
solidaritě. Nabízíme tedy možnost: vybrat si 1 i více kartiček, na kterých
jsou uvedeny konkrétní věci plánované do balíku (např. 10ks propisek
nebo 5 müsli tyčinek) a ty kdekoliv zakoupit. Krabice s kartičkami budou
dvě, a to v lékárně Sv. Jana a v kostele ve Staré Bělé. Tam lze věci také
odevzdávat. V sobotu 17.10. v 16h. pak zveme k účasti na balení těchto
balíků do KD a k ochutnání, že to není žádná maličkost zabalit jej tak,
aby vyhověl všem přísným předpisům a v pořádku se dostal až
k potřebným.
Info: 732 275 420. Marta Olšovská
Tvořivý pátek
Zveme děti, které rády tvoří, na setkání na faře dne 23.10. od 15.30 hod
do 16.30 hod. Budeme zde připravovat výrobky k prodeji na podporu
misii.
Maminky ze Skřítka Kvítka
Drakiáda
V neděli 4.10.2015 v 15.00 hod se pořádá Drakiáda Na Lukách ve Staré
Bělé. Všichni malí i velcí jsou srdečně zváni.
Starobělští skauti

Aerobik
Starobělský Orel zve všechny ženy a děvčata na aerobik, který se bude
cvičit každou středu od 18.30 hod v tělocvičně ZŠ Stará Bělá.
Srdečně zvou Markéta a František
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
FARNÍCI SE PTAJÍ, KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ, FARNÍCI SE PTAJÍ!
Dotaz: Jak by se mohly tyto 2 myšlenky otců biskupů odrazit
v konkrétních činech?
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
Co s tím?
Podstata je v tom – „udělejte něco“
Pokrčit rameny, zatvářit se nešťastně, dát to příště příkazem není tím
správným - „udělejte něco.“
Mluvit o slyšeném s dítětem
Promítnout slyšené do života rodiny.
Být příkladem života ze slyšeného slova.
Příklady kladné i záporné:
+ otec při nemoci částečně ohluchl – rodina při svátečním obědě
mu sdělovala o čem bylo kázání a rozebrali to.
- 5 minut po začátku mše svaté se otevřely dveře kostela a ruka
dospělého postrčila dítě dovnitř kostela. Pak se ruka stáhla a
dveře se zavřely.

Tatínek
+ Dnes večer si sedneme k pracovnímu listu z náboženství 3 třídy
a rozebereme si to a vyplníme
- Kontrola – pomodlil jsi se? Máš úkol do náboženství? Byl jsi
u zpovědi?
Není těžké si zapamatovat: O tom mluvit, do života promítnout, být
příkladem.
A to nejdůležitější nakonec.
Každodenně svěřovat dítě do Boží ochrany a mateřské přímluvy
Panny Marie.
Otec Bohuslav
Otázka do příštího čísla
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
Na odpověď se můžeme těšit v příštím čísle.
PŘÍBĚHY MYŠLENKY PŘÍBĚHY MYŠLENKY PŘÍBĚHY
Dva kapesníky
V mateřské škole jeden chlapec stále nosil dva kapesníky. Učitelka se ho
ptala proč. Chlapec ji odpověděl: „Jeden mám na utírání nosu, druhý
mám na to, abych s ním utíral oči těm, kteří pláčou.
A co ty? Nosíš také dva kapesníky
Neboj se
Jedna rodina žila šťastně a spokojeně v domku na okraji města. Ale
jednou v noci vypukl v kuchyni požár.
Když se plameny začaly šířit po celém domku, rodiče s dětmi
utekli ven. Venku zjistili, že schází ten nejmenší – pětiletý chlapec. Při
útěku se lekl plamenů a štiplavého kouře, obrátil se a dal se po schodech
nahoru.

Co teď? Rodiče se po sobě zoufale podívali. Dvě sestřičky se
rozplakaly. Do hořícího pekla se už nedalo vrátit…. A hasiči pořád nikde.
Tu se otevřelo okénko na půdě a ozval se zoufalý křik: „Tati!
Tati!“
Otec přiběhl k domu a zakřičel: „Skoč!“
Chlapec pod sebou viděl jen oheň, ale slyšel hlas, a tak odpověděl: „Tati,
já tě nevidím…..“
„Ale já tě vidím. Neboj se, skoč!“ zakřičel otec.
Chlapec skočil a už byl živý a zdravý v náručí otce, který ho
chytil v letu.
Boha nevidíš, Ale on vidí tebe. Skoč!
Bruno Ferrero : Příběhy pro potěchu duše

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka listopadového čísla je do 22.10. 2015.
Za chyby tisku neručíme

Vaše redakce

1.
2.
3.

06.55
18.00
07.30
18.00

Za + Maxmiliána Lindovského a manželku.
Za + Danuši Pavlovovou, Josefa Rymiece, Marii Hradilovou a rodiče.

4.
Ne
5.
6.
7.
8.

07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.45

Za Františka Bureše, syna a živé rodiny z obou stran.
Za farníky.
Za rodiče Karkoškovy a celou živou a zemřelou rodinu.

9.
10.

Za + Miroslava Tvrdého, rodinu Pankovu a duše v očistci.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovu.
Za Marii Jakubkovou, rodiče z obou stran a švagra Josefa

25.
Ne
26.
27.
28.
29.

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

30.
31.
Ne

18.00
07.30
10.00

Za + Jaroslava Foltu k nedožitým 91 rokům života.
Poděkování za 40 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu.
Za + rodiče Emila a Marii Kokešovy.

11.
Ne
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
Ne
19.
20.
21.
22
23.
24.

Na poděkování za 30 let společného života s prosbou o požehnání a B. ochranu pro celou
rodinu.
Za Jindřicha Foltu, manželku Marii, za živou a zemřelou rodinu.

Za živou a zemřelou rodinu Budinských.
Za živé i zemřelé členy živého růžence.

Poděkování za nedožitých 85 let života, za + rodiče, sourozence a prosbu o Boží
ochranu, dar víry a požehnání pro celou rodinu.
Za ochranu nenarozeného života.

Za farníky.
Ke cti andělu strážných, za duše v očistci a živou a + rodinu.
Za Annu Foltovou, manžela Josefa a živou rodinu.
Za + Františku Langerovou, manžela, 2 dcery, syna, zetě a duše v očistci.

Za + Petra Hořínka a duše v očistci.

Za + rodiče Františka a Terezii Nováčkovy, sourozence a duše v očistci.
Na poděkování za 55 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.

Za + pana Stanislava Doležílka a manželku Evu.

Za Vladimíra Brože, manželku, za živou a zemřelou rodinu.
Za + Antonii a Ferdinanda Jurišicovy a vnuka Roma.
Sb. na světové misie

Za + Jarmilu Minkovičovou a manžela.

Za Annu a Václava Menšíkovy, žijící rodiny a duše v očistci.
Za + Vlastimila Javorka, rodiče, sestru, švagry a synovce.
Za + Cyrila Volného, manželku, syna, sourozence a duše v očistci.

Na jistý úmysl.

Za Josefa Kokeše, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Za + Antonii Hořínkovou, manžela, zetě, syny Jaroslava, Petra a duše v očistci.

Za farníky.
Sbírka na opravy ve farnosti
Za rodinu Mrvovu a Boží ochranu.
Na poděkování Bohu za dar manželství a za živou rodinu.
Za rodinu Pulkrábkovu pronásledované křesťany a duše zemřelých kněží.

Za Ladislava Nováčka, manželku, 3 vnuky a duše v očistci.

Za + Miladu a Arnošta Bartuskovy, rodiče z obou stran a další Boží ochranu pro živou
rodinu.

