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Hromniční rozjímání nad září blesků a plamínků hromniček

V minulosti, když se začalo blýskat a hřmět, rozsvítily se svíce
hromničky a k nebi se vznášely modlitby proseb za ochranu před blesky a
hromy i před proudy vod řítících se z oblaků, aby zasáhly nebo zaplavily
něco nebo někoho na zemi.
Pak byl vynalezen hromosvod.
Jak málo jsme v něm viděli Boží dar pro ochranu životů i majetku,
vyslyšení našich modliteb pronesených při hromničkách.
Už je nepotřebujeme – ty hromničky, ani ty modlitby.
Nepotřebujeme?
Jak mnoho je různých blesků a rachotících hromů, které nás stále
ohrožují?

Ohrožují věci, prostředí, ve kterém žijeme, zdraví i život. Ohrožují tělo a
mnohem více i duši.
Z Boží milosrdné lásky máme i plamínky vykřesané z víry, které nás
mohou chránit před oněmy blesky, hromy a záplavami hříchů a vášní
druhých i vlastních.
Nezapomínejme na sílu modliteb!
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
11.02.2016
09.30 hod.
25.02.2016
09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
08.02.2016
20.00 hod
Téma: Co pro mě znamená vyhlášení Svatého roku milosrdenství. Jak se
mám chovat ve svém běžném životě, abych byl milosrdný jako otec?
22.02.2016
20.00 hod
Téma: Jak pochopit dvojí podobenství o milosrdenství v evangeliu o
Návratu marnotratného syna a v evangeliu o Milosrdném samaritánovi.
Čtení Bible
Pondělí
01.02.2016
19.00 hod
15.02.2016
19.00 hod
29.02.2015
19.00 hod
Dětská schola
Každý pátek
od 16.30 hod
Modlitby matek
Každou sobotu
po ranní mši svaté
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
od 16.15 hod přede mši sv.na faře
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 3. 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

První pátky v měsíci
Každý 1. pátek v měsíci bude mše svatá v našem farním kostele ráno v 06.55
a večer v 18.00 hod.
DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE!
Pobožnost k Panně Marii Lurdské
V neděli 7.2. se koná pobožnost k Panně Marii Lurdské v Bělském lese.
Začátek v 15.00 hod v Bělském lese. Všichni jsou srdečně zváni.
Popeleční středa 10.2.
Mše svatá
Stará Bělá
06.55 hod a 18.00 hod
Krmelín
16.45 hod
Pokračování cyklu přednášek
V neděli 14.2. se koná v Katolickém lidovém domě přednáška
MUDr. Marie Fridrychové s názvem „Vyjmenovaná slova o lásce“. Začátek
v 15.00 hod. Všichni jsou srdečně zváni.
Pobožnost Křížové cesty pro děti a mládež v Proskovicích
V neděli 28.2. se uskuteční křížová cesta pro děti a mládež Proskovicemi.
Sejdeme se u kostela sv. Floriána v Proskovicích v 15.00 hod. Na Vaši účast
se těší proskovické scholčo a ministranti.
Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.30 hod do
tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé.
Postní aktivita 2016 – Modlitba za svěřeného farníka
Stejně jako před dvěma lety nabízíme způsob, jak obohatit prožití postní
doby. Jde o přímluvnou modlitbu za jednoho, mně svěřeného farníka
určeného losem.
Tato aktivita má dvě fáze:
1) Od neděle 31. ledna budou na levém bočním oltáři umístěny
lístky, tužky a nádoba. Napíšu na lístek jméno farníka, za kterého chci, aby
se někdo během celé postní doby modlil. Lístek složím a vhodím do
nádoby. Pokud má osoba na lístku jméno shodné s někým dalším, je vhodné
uvést třeba ročník narození, nebo jiným způsobem blíže určit.

2) Na Popeleční středu 10. února si vytáhnu z již zmiňované nádoby
lístek se jménem a během celé postní doby se za tuto osobu budu modlit. Na
Velký Pátek 25. března pak mohu za tuto osobu zapálit svíci u Božího hrobu
v kapli našeho kostela.
Mohu jen někoho napsat a nelosovat osobu, za kterou se budu modlit? ANO
Mohu se jen přimlouvat a nikoho nenapsat? ANO
Mohu napsat více lístků ? ANO
Tato aktivita je určena pro všechny věkové skupiny. Přímluvcem může být
dítě stejně jako starý člověk. Stejně tak osoby, za které se budeme
přimlouvat, mohou být v jakémkoliv věku. Forma jakou ve své přímluvné
modlitbě zvolíme je libovolná a bude vycházet z každého jednoho
přímluvce. Je možné k modlitbě připojit i půst nebo pouť. Každý přímluvce
ať vychází ze své osobní situace a svých možností.
Za osoby, které si nikdo nevytáhne a nebude se tedy za ně nikdo přimlouvat,
bude sloužena mše svatá v pátek 4. března ráno v 6:55 hod.
Cílem této aktivity je rozšířit okruh osob, za které se běžně přimlouváme,
poznat blíže lidi ve své farnosti a také vytrvale prosit Pána a přemýšlet nad
tím, co pro přimlouvanou osobu chceme.
Markéta J.
PODĚKOVÁNÍ
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Tříkrálová sbírka 2016
Drazí farníci, dovolte mi, abych Vám jménem Charity Ostrava a Charity sv.
Alexandra, které společně organizují sbírku v naší farnosti, poděkoval za
Vaši finanční i jinou podporu Tříkrálové sbírky 2016. Vaše dary budou opět
použity především na pomoc potřebným na území města Ostravy.
Konkrétně budou dary použity na rozvoj chráněných dílen, kde nacházejí
pracovní uplatnění zdravotně znevýhodněné osoby. Dále budou finanční
prostředky použity na podporu sociálních služeb pro seniory, podpora lidí
v závěrečném stádiu života a další projekty Charity Ostrava a Charity sv.

Alexandra. V celé Ostravě a přilehlých obcích se do pokladniček letos
vybrala rekordní částka 1 673 867 Kč (v roce 2015 to bylo 1 455 769 Kč)
z toho v naší farnosti 255 143 Kč.
Konkrétně se vybralo:
- ve Staré Bělé
120 036 Kč
(v roce 2015 114 235 Kč)
- v Nové Bělé
47 943 Kč
(v roce 2015 50 521 Kč)
- v Proskovicích
29 574 Kč
(v roce 2015 27 737 Kč)
- v Krmelíně
57 590 Kč
(v roce 2015 50 088 Kč)
-------------------------------------------------------------------------------Celkem
255 143 Kč
(v roce 2015 242 581 Kč)

Za vykoledování těchto úžasných čísel patří velké díky také těm, kteří se
aktivně podíleli na hladké organizaci sbírky v naší farnosti, věřte, že bez
Vás by Tříkrálová sbírka nemohla vůbec proběhnout. Zvláštní poděkování
pak patří organizátorům v jednotlivých vesnicích naší farnosti. Jmenovitě
Kájovi Stuchlému ve Staré Bělé, Petře Šeděnkové v Nové Bělé, Markétě
Nováčkové v Proskovicích a Lence Staňkové v Krmelíně.
Zdeněk Staněk

Poděkování
V neděli 24. ledna maminky ze Skřítka Kvítka společně se skautkami a
skauty uspořádali dětský maškarní ples. Katolický dům se proměnil v
cirkusové Šapito a mohli jsme tam najít různé masky, v kterých ti naši
nejmenší byli převlečeni. Akce se velice podařila a je potřeba poděkovat
organizátorkám: Petře Hořínkové, která se ujala moderace celého plesu a
Marušce Kokešové, holkám Bajorkovým, které se nám postaraly o
muziku v cirkuse.
za maminky ze Skřítka Markéta Nováčková a Jana Paseková
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
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Tipy z farní knihovny
Kniha Otec vyhoštěných od Wilhelma
Hϋnermanna popisuje životní příběh Sv. Damiána de
Veuster. Otec Damián byl vlámský kněz, který
zasvětil svůj život malomocným. Odjel na ostrov
Molokai na Havaji – tehdejší „odkladiště“ lidí s touto
děsivou nemocí a začal své dílo lásky. Později se
také sám leprou nakazil a zemřel.
Když jsem tuto knihu četla, bylo mi sotva patnáct
let, ale dodnes si pamatuji, jak moc mne fascinovalo

odhodlání a nasazení otce Damiána, který se naprosto vydal do Božích
rukou, a to mu dovolilo konat zázraky. Jeho láska dokázala měnit lidi kolem
sebe a ostrov, který mnozí považovali za peklo na zemi, se začal radikálně
proměňovat.
Příklad otce Damiána fascinuje mnoho především mladých lidí, kteří
mají stejně jako já, při čtení jeho životního příběhu touhu jít až do
krajnosti pro větší čest a slávu Boží.
A jen pro zajímavost, Damián de Veuster byl v roce 2005 v Belgii zvolen
největším Belgičanem!
Markéta J.
PŘÍBĚHY
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Jmění

Tatínek leštil auto voskem a pečlivě ho roztíral po karoserii.
Pomáhal mu jedenáctiletý syn, který se snažil nablýskat nárazníky.
„Vidíš,“ povídal mu otec, „auto je pro rodinu hotové jmění. Musíme
mu věnovat čas, pozornost a náležitou péči.“
„Ano, tati.“
„Správně, jsi chytrý hoch.“
Chvíli bylo ticho.
„Takže já pro rodinu jmění nejsem,“ řekl rozpačitě chlapec.
„Jak to?“
„Na mě nikdy čas nemáš.“
Co je jmění ve tvé rodině?
Jeden můj přítel má syna, který je blázen do basketbalu. Zato mého
přítele tento sport nikdy nezajímal. Ale jednou v létě obětoval dovolenou a
umožnil synovi navštívit všechny mezinárodní zápasy na evropském
šampionátu. Strávili tak tři týdny na cestách a utratili nemálo peněz.
Když se vrátili , zeptal se otce jeden kolega:: „To se ti basketbal
opravdu tolik líbí?“ „Mně vůbec ne,“ odpověděl, „ale mému synovi ano.“
Z knihy Bruno Ferrero: Živá voda pro duši
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude do 23.02 2016.
Za chyby tisku neručíme Vaše redakce
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Poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství a 50 let života.
Za Vincence a Marii Glonkovy a za duše v očistci.
Mše svatá
Za zemřelého syna Tomáše Luptovce, celou živou a zemřelou rodinu.
Poděkování za 50 let života a za celou rodinu Bandíkovu.
Za dar zdraví.
1. pátek v měsíci
Poděkování za 18 let života s prosbou o Boží ochranu.
Za Petra Šeděnku, syna Petra a živou rodinu.
Za + Teodora Ševčíka a rodinu.
Za farníky.
Za Jiřího Kokeše a jeho rodiče Ludmilu a Vladimíra.
Za Jaroslava Kuděláska, manželku, duše v očistci a živou rodinu.

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

Za Libuši Dlouhou, manžela, zetě a živou rodinu.
Mše svatá
Popeleční středa
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za Valentina Šeděnku, manželku, 2 dcery, 2 syny, sourozence a duše v očistci.
Za + Oldřicha Zdráhala, manželku, rodiče a sourozence.
Za Annu Kokešovou, manžela Metoděje a rodiče z obou stran.
Za farníky.
Poděkování za 50 a 20 let života a prosba o dary víry pro celou rodinu.
Za + Libuši Sojkovou, manžela, bratra a rodiče.
Za + Vítězslavu Krejčíčkovou, manžela, dceru a vnuka Zdeňka.
Za + Ludmilu Sýkorovou, manžela a rodiče z obou stran.
Za Aloise Matěje, manželku, syna, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za ochranu nenarozeného života.
Za Bohuslava Kaloče, bratry a rodiče.

Za ing. Leopolda Ronovského, sourozence, živou a zemřelou rodinu a za Jenovefu
Havlákovou.

20.
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Za Josefa Kokeše, živou i zemřelou rodinu.
Za zemřelé Aloise a Olgu Kolářovy a snachu Janu.
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Za + rodiny Havlinovu a Cigánkovu.
Za farníky.
Za + Jana Mrvu, sourozence a duše v očistci.
Za + Karla Doležílka, manželku, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Za dar zdraví a další Boží ochranu.
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29.

Za Anežku Matějovou, manžela Metoděje a dceru Ludmilu, bratra Jaroslava a živou rodinu.

Na jistý úmysl.
Za + Vladimíra Kopku, 3 sestry a rodiče.
Poděkování za 60 a 65 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu.
Za farníky.
Za Aloise Matěje, rodiče a živou rodinu.
Sbírka na opravy ve farnosti
Za + Jarmilu Minkovičovou a manžela.

Bůh je skrytý v tom, co je malé, v tom, co roste, i když to nejsme schopni zahlédnout.
Papež František, U mne je vždy otevřeno

