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Když už člověk jednou je,
tak má koukat, aby byl,
a když kouká, aby byl, a je,
tak má být to, co je,
a ne to, co není,
jak je tomu v mnoha případech.
(Jan Werich)
Blíží se slavnost Všech svatých, lidí, kteří zde na zemi koukali, aby
byli tím, čím měli být – OBRAZEM BOŽÍM.
Žalmová odpověď o této slavnosti zní:
„To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou Hospodine.“
Tuto tvář Boží hledali a nacházeli
- v přímém setkávání s Bohem, především v modlitbě
- v sobě, když měli na paměti, že jsme byli stvoření k obrazu
Božímu, a proto tak musíme žít a chovat se

-ale také ve věcech, které nás obklopují a někdy více,
někdy méně, v sobě skrývají laskavou Tvář Boží.
Není to zase tak nesnadné, stát se svatým. Jen hledejme Tvář Boží!!!!
Otec Bohuslav

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
12. 11. 2015
od 09.30 hod
26. 11. 2015
od 09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
09. 11. 2015
20.00 hod
Pondělí
23. 11. 2015
20.00 hod
Témata na listopad do náboženství pro dospělé:
Z vět svatých: 1)Pokora nás uschopní lépe milovat druhé, především
nejchudší - proč ? 2)Nepřestávejte být radostní – jak to jde? 3)Mějte
skutky na místo emocí a lásku namísto iluzí – jaké jsou příklady? 4)V
modlitbě nejde o to „hodně myslet, ale hodně milovat“ - jak to vypadá?
5)Pane, pocit Tvé lásky mě téměř přemáhá. Vím, že nesmím odmítat
dary Tvé štědrosti, proto přijmi mé díkůvzdání. Ale prospěje-li to
druhým, odejmi mi dary, které jsi mi udělil, protože Ty víš, Pane, že
nehledám Tvé dary, ale Tebe samotného, a mé srdce nezakusí klid,
dokud Tě nenaleznu. – kde je ten klid?
Čtení Bible
Pondělí

02. 11. 2015
16. 11. 2015
30. 11. 2015

19.00 hod
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
Změna Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
v 16.15 hod přede mši sv. na faře
Modlitby matek
Každou sobotu

po ranní mši svaté

Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
Mše sv.1.11. a 2.11. Slavnost Všech svatých a Památka zesnulých
Neděle 1.11. Stará Bělá
07.30 hod
10.00 hod
Krmelín
08.45 hod
Proskovice
10.00 hod
Pondělí 2.11.Stará Bělá
Krmelín

06.55 hod
18.00 hod
16.45 hod na hřbitově v Krmelíně

Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Staré Bělé
Neděle 1.11. Stará Bělá
15.00 hod
Příležitost ke svátosti smíření ve Staré Bělé k získání plnomocných
odpustků pro duše v očistci bude:
Čtvrtek 29.10.
od 17.00 do 19.00 hod
Sobota 31. 10.
od 09.00 do 11.00 hod

Průvod světel
Zveme všechny děti na tradiční Průvod světel, který se bude konat v
pátek 6. listopadu po dětské mši svaté, která začne v 17:00 hod. Děti
půjdou od kostela s rozsvícenými lucernami a lampiony na hřbitov, kde
se krátce pomodlíme za zemřelé.
Skřítek Kvítek
Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ !

RŮZNÉ!

Misijní neděle
Děkujeme všem, kdo se zapojili
do aktivit misijní neděle, ať už
zakoupením věcí do sbírky na
misie, balením balíku, upečením
misijního koláče nebo finančním
příspěvkem, který činil ve Staré
Bělé 6.427,-Kč, v Krmelíně
4.344,-Kč a v Proskovicích 1.860,-Kč a také účastí na divadelním
představení v KLD. Byl to hezký
Boží den.

Marta O., Michal H.

Sbírka na misie vynesla ve Staré Bělé 28.016,-Kč, v Krmelíně 5.037,-Kč
a v Proskovicích 2.761,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Cyklus přednášek
pokračuje v měsíci listopadu přednáškou Pavla Šupola „Moderní
křesťanská hudba pro všechny“. Kdy? V neděli 8. 11. 2015 v 15.00 hod
v Katolickém domě.
Farní ples
Od 1. 11. začíná prodej lístků na farní ples, který se bude konat v pátek
8. ledna 2016 od 19.00 hod v Katolickém lidovém domě. Vstupné: 180,Kč bez večeře a 280,- Kč s večeří.
Předprodej vstupenek pro farníky od 1.11. vždy po mši svaté v neděli na
faře. Všechny srdečně zvou pořadatelé.
Farní den
V neděli 22. 11. 2015 na Slavnost Ježíše Krista Krále se bude konat
odpoledne od 15.00 hod již tradiční Setkání farníků. Všechny farníky
srdečně zve a na setkání s nimi se těší
otec Bohuslav
Duchovní a křesťanská literatura z karmelitánského knihkupectví
Nabízím možnost vybrat si knihy z internetového obchodu
www.ikarmel.cz a objednat si je mým prostřednictvím nejpozději do
neděle 15. 11. 2015. Přijímám i nezávazné objednávky. Napište na email:
ikarmel@centrum.cz nebo na lístek, který mi předáte: název knihy, počet
ks a vaše jméno. Všechny tituly se budu snažit připravit ke koupi na farní
den v KD 22. 11. 2015.
Marta O.
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.

Svatomartinský průvod
Ve čtvrtek 12. 11. 2015 od 17.00 hod pořádá Městský úřad Ostrava –
Stará Bělá Svatomartinský průvod městem.
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
O pohár faráře
V neděli 27. 9. proběhl 2 ročník turnaje ve stolním tenise „O pohár
faráře“. Celkem se zúčastnilo 19 hráčů, z toho 4 ženy a 15 mužů.
V mužích získal 1. místo Radek Kučera, 2. místo Pavel Holík a 3. místo
Petr Folta.
V ženách zvítězila Markéta Jurišicová, 2. místo získala Jana Bartusková,
3. Stela Kučerová a 4. Petra Patrmanová.
Výhercům blahopřejeme a těšíme se na 3. ročník turnaje.
Otec Bohuslav

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Tipy z farní knihovny
Už je to půl roku, co se otevřela farní knihovna. Ač je to prostor malý,
obsah v něm ukrytý je veliký. Pro příchozího je však často obtížné se
zorientovat a především najít tu pravou knihu, která by ho mohla
zaujmout a povznést. Rozhodla jsem se proto vytvořit tuto rubriku, ve
které se bude vždy objevovat nějaký tip na dobrou knihu.
Nemusela jsem uvažovat dlouho, abych věděla, která kniha bude první.
Rozhovory Jorgeho Bergoglia – tehdy ještě arcibiskupa Buenos Aires, s
rabínem židovské komunity Benei Tikva Abrahamem Skorkou mě velice
zaujaly. Nejdříve jsem byla překvapena samotným rabínem a jeho názory
– jak jsou „křesťanské“ a pak neuvěřitelnou jednoduchostí vyjadřování
současného papeže Františka. Jsem přesvědčena, že opravdu „velcí“ lidé
dokáží vysvětlovat složité náboženské, politické, sociální, … problémy
tak, aby tomu rozuměl každý a nebyla jejich řeč jen plná cizích slov.

Možná, kdyby zástupci médií více četli, nemuseli by stále spekulovat o
tom, co asi papež František v církvi změní a jaký má na co názor.
Připomínám, že celý obsah knihovny včetně anotací naleznete na
stránkách: www.farni-knihovna.webnode.cz

FARNÍCI SE PTAJÍ, KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ, FARNÍCI SE PTAJÍ!
Otázka
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
Odpověď bych rozdělil do 2 bodů:
Mluvit s politiky
- na besedách
- v kancelářích
- písemně
- skrze media
Vzpomínám, jak jednou ředitel TV NOE nás kněze na schůzi vyzýval –
Pište, volejte do medií. Vytvářejte kritické i kladné názory a postřehy.
Jinak se nemají zákonodárci čeho zachytit.
Slušnost není nevšímavost. Nenechme slovo jen těm neslušným.
1. Podporujme své politiky
Někdy jsme až příliš ochotní druhé do politiky natlačit a když tam jsou,
začneme mluvit o zklamání. „Takový to byl slušný člověk, věřil jsem mu,
je však stejný jako ostatní.“
Pod kopcem je jiný rozhled než na kopci, mějme nejen větší důvěru v ty,
které jsme sami vybrali a zvolili, ale se za ně modleme, aby vytrvali
v dobrém.
Otec Bohuslav

PŘÍBĚHY MYŠLENKY PŘÍBĚHY MYŠLENKY PŘÍBĚHY
Proč?
„Ani Bůh není spravedlivý. Proč nechává lidi umírat pod troskami, které
způsobilo zemětřesení? Proč nechává súdánské děti umírat hladem? Proč
se jen dívá, když se kácejí tropické lesy? Proč? Proč?
Lorenzo, 15 let
Proč je ve světě, který stvořil spravedlivý a všemohoucí Bůh, zlo a
utrpení? Proč nevinní trpí? Proč se lidé cítí opuštěni, proč mají v sobě
poušť, proč prožívají temné noci bez naděje?
Pak se mi zdál sen.
Šel jsem po pláži po Pánově boku. Naše nohy zanechávaly v písku
dvojici stop: moje a Pánovy.
Napadlo mě – byl to přece sen – že každý krok představuje jeden
den mého života. Zastavil jsem se a ohlédl, abych se podíval na všechny
stopy, které mizely v dálce. A všiml jsem si, že se jedny stopy čas od času
ztrácejí.
Vzpomínal jsem na svůj život. Kupodivu ta místa, kde byla jen
jedna dvojice stop, odpovídala těm nejsmutnějším dnům. Dnům, kdy jsem
prožíval úzkost a netrpělivost, sobectví a špatnou náladu, zkoušky a
pochybnosti, nepochopitelným dnům plných utrpení.
S výčitkou v hlase jsem se obrátil k Pánovi:
„Ty jsi nám slíbil, že s námi zůstaneš po všechny dny. Proč jsi svůj
slib nedodržel? Proč jsi mě opustil v nejhorších chvílích mého života, ve
dnech, kdy jsem tě nejvíc potřeboval?“
Pán se usmál: „Synu, chlapče můj, nepřestal jsem tě milovat ani na
okamžik. Tam, kde vidíš jen jedny stopy, v nejtěžších dnech tvého
života…. to jsou mé stopy, protože jsem tě nesl v náručí.“
Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše
Schody
Dva chlapci si na schodech hráli na kněze. Hra se oběma líbila, dokud
jednoho z chlapců nepřestalo bavit dělat ministranta. Vystoupil o schod
výš a začal kázat.

Druhý chlapec se ostře ohradil: „Kázat můžu jenom já! Ty kázat nesmíš!
To je moje práce! Všechno jsi zkazil, jsi zlý!“
Maminka přiběhla, když uslyšela křik, a vysvětlovala svému synovi, že
má být zdvořilý hostitel a má nechat chlapce kázat, když je u nich na
návštěvě.
Syn na okamžik zkrabatil obočí, ale pak s vítězoslavným úsměvem
vystoupil na další schod a prohlásil: „Tak dobře. Klidně si kaž. Ale já
budu dělat Boha.“
Jestli si myslíš, že svět je jako schodiště, zabiješ všechen čas tím, že se
budeš pokoušet vyšplhat ještě o schod výš.
Bruno Ferrero: Další příběhy pro potěchu duše

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka prosincového čísla je do 22.11.2015.
Za chyby tisku neručíme

Vaše redakce

1. 07.30
Ne 10.00
2. 06.55
18.00
3. 18.00
4. 06.55
5. 06.55
6. 18.00
7. 07.30
18.00
8. 07.30
Ne 10.00
9. 06.55
10. 18.00
11. 06.55
12. 06.55
18.45
13. 18.00
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18.00
15. 07.30
Ne 10.00
16. 06.55
17. 18.00
18. 06.55
19. 06.55
20. 18.00
21. 07.30
18.00
22 07.30
Ne 10.00
23. 06.55
24. 18.00
25. 06.55
26. 06.55
27. 18.00
28. 07.30
18.00
29. 07.30
Ne 10.00
30. 06.55

Za farníky.
Za Julii, Teodora a Miladu Ševčíkovy.
Za + a živou rodinu Klimkovu.
Mše svatá.
Za duše v očistci.
Za dar zdraví a další Boží ochranu pro celou rodinu Foltovu a Bandíkovu.

Za + Štěpánku Sýkorovou a za živou a + rodinu.

Za rodinu Bečákovu.

Na úmysl dárce.
Za + Aničku Nováčkovu, manžela a rodiče z obou stran.
Za + rodinu Svěchovu, Londovu, Plaskurovu a Hořínkovu.
Za farníky.
Za Františka Paličku, manželku a duše v očistci.

Za + rodiče Marii a Michala Zemanovy z Nové Bělé a za duše v očistci.
Za + Irenu Krejčíčkovou a duše v očistci.
Za Jaroslava Foltu, manželku Vítězslavu, syna Jaromíra a rodiče z obou stran.
Za ochranu počatého nenarozeného života.
Za Jana Stuchlého, bratra a dvě sestry.

Za + manželku Zlatušku, bratra Aloise, rodinu Nečasovu a Maděrovu.
Za + Ludmila a Emila Ševčíkovy.
Za + Jindřicha Hermu a manželku.
Za farníky.
Za Věru Blejchařovu.

Sbírka na Bibli

Za + Zdeňka Staňka a duše v očistci.

Za + Leoše Volného, manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Zdenku Holainovou, manžela, rodiče, sourozence z obou stran a živou rodinu.

Za Miroslava Strakoše a živou rodinu.
Za + manžely Viléma a Libuši Celtovy.
Za + děti Aleše a Marii a bratrance Matěje
Za farníky.
Za živou a + rodinu Klimasovu a Zbrankovu.

Za Kamilku Solskou, rodinu Pachulovu a rodinu Veselou.
Za + Miloše Staňka, rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu.

Za rodiče z obou stran, 3 sestry, bratra, 3 švagrové a duše v očistci.
Za Adolfa Šuléře, manželku, syna a zetě Ladislava a Ludvíka.
Za manžele Roberta a Ludmilu Rohlíkovy.
Za + Antonii Kudělkovou, živou a + rodinu, duše v očistci a na přímluvu Panny Marie.
Za živou a + rodinu Sýkorovu s prosbou o Boží ochranu.
Na poděkování za 60 let života a Boží požehnání pro celou rodinu. Sbírka na kostel

Za farníky.

Za živé a zemřelé dobrodince.

1. neděle adventní

