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„Pobiřmovanské popravky“
Sv. Pavel v listu Korintským píše:
„Bratři, …… krmil jsem vás mlékem, jiné byste nesnesli.“
Skrze svátost biřmování se stáváme lidmi křesťansky dospělými.
Pozor! Ne hotovými!
Malé dítě do dvou let je roztomilé ať se usmívá nebo třeba pokaká. Od
dvou let už nám na něm lecos vadí, ale je to přece malé děcko.

Od jeho šesti let si už otevřeně stěžujeme, že je neposlušné,
nepořádné, lže ....... ale i dodáváme: „Však ono z toho vyroste.“
Tak nějak to je i s tím duchovním dětstvím. Křesťanský dospělý člověk –
biřmovaný, není osoba, která se najednou – teď hned – zbavila všech
špatných sklonů a návyků a jakékoli nedokonalosti. Jen se očekává, že
toto vše dokáže rozeznávat, uznávat a s pomocí živé víry s tím bojovat.
Sílu dodává Duch svatý, který může a chce v nás působit a růst
v životech lidí kolem nás.
Jsou před námi letní dny, prázdniny, doba dovolených. Udělejme
vše pro to, aby slunce nejen nezapadalo nad naším hněvem, ale i
jakýmkoliv jiným hříchem nelitovaným.
Ať nadcházejících 62 dnů jsou prohřáté nejen sluníčkem, ale i
dobrými skutky, slovy i myšlením.
otec Bohuslav
ZVEME VÁS!

ZVEME VÁS!

Náboženství pro dospěléČtení Bible Skřítek Kvítek

ZVEME VÁS!

pokračování po prázdninách
sejdeme se po prázdninách
o prázdninách nebude

Pozor začíná–prázdninový pořad bohoslužeb platí tentokrát od neděle
10.7.2016 do neděle 18.9.2016
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.
1.7.2016 – první pátek
Dopoledne je návštěva nemocných.

Svátek sv. Cyrila a Metoděje
V úterý 5.6. 2016 - svátek sv. Cyrila a Metoděje –státní svátek
Mše svaté ve Staré Bělé
07.30hod a 18.00 hod
V Krmelíně
16.45 hod.
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření během prázdnin
Čtvrtek 7.7.2016
17.00 – 19.00 hod –Adorace se svátosti
smíření
Čtvrtek 21.7.2016
17.00 – 18.00 hod –tichá adorace
18.00 – 18.45 hod modlitby Hnutí pro život
18.45 – mše svatá za počaté nenarozené děti
Čtvrtek 04.8.2016
17.00 – 19.00 hod – Adorace s příležitosti
ke svátost smíření
Čtvrtek 18.8.2016
17.00 – 18.00 hod – tichá adorace
18.00 – 18.45 hod modlitby Hnutí pro život
18.45 hod mše svatá za počaté nenarozené
děti
Čtvrtek 25.8.2016
17.00 – 19.00 hod adorace se svátosti
smíření pro děti a mládež před začátkem
školního roku
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po večerní mši svaté
První pátky v měsíci
Každý 1. pátek v měsíci mše svatá v našem farním kostele ráno v 06.55 a
večer v 18.00 hod. a v Krmelíně v 16.45 hod.
Modlitby matek
Každou sobotu

po ranní mši svaté

Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod

Farní knihovna
V neděli po mši svaté
Aerobik

začínáme opět po prázdninách

RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ !

RŮZNÉ!

Farní turnaj v malé kopané
Za finanční podpory z orelské jednoty a z městského úřadu Stará Bělá
proběhl pod hlavičkou Orla a farnosti 10. ročník farního turnaje v malé
kopané. Akce se uskutečnila v neděli 12.6.2016 v odpoledních hodinách
za účasti sedmi družstev skládajících se především z našich farníků.
Jelikož se jednalo o otevřený turnaj, tak někteří z chlapců chtěli ukázat,
že byl farní turnaj skutečně přístupen všem, tudíž vzali jméno Ateisti
(Vojta H., Jirka Z., Kuba H. a Danek S.). Toto nejmladší a nejostřejší
družstvo obsadilo první místo. Na místě druhém se umístili Čtyři mrzáci

(Adam G., Vojta K., Dan B., a jediný skutečně zmrzačený hráč turnaje
Martin S., kterému přejeme brzké uzdravení). Všechny zápasy korigoval
s píšťalkou v ústech, růžovou a žlutou kartou za pasem Petr B., díky moc.
Je vhodné poděkovat všem hráčům a fanouškům (nutno zvlášť

vzpomenout sedm blonďatých fanynek s třásněmi a nápisem Taťkův
týme do toho). Dík patří také Starobělskému pivovaru za hmotný dar.
Největší poděkování chceme směřovat k Františkovi K. (a jeho
organizačnímu týmu) za skvěle zvládnutou akci. Fotografie z akce a
výsledné pořadí týmů budou/jsou umístěny na webových stránkách:
http://orel.starabela.org.
A. Š.
Dožínky
25. 9. od 10.00 hod. budou probíhat v naší obci a farnosti Starobělské
dožínky spojené s poděkováním za úrodu.
Více informaci na vývěsce v průběhu prázdnin.
zvou pořadatelé
Inzerát
Pro naši dceru sháníme klavír k zapůjčení cca na 2 roky za rozumnou
cenu. Děkujeme. Olšovští 605 404 776
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Cena, kterou zaplatíš – Joseph Fadelle
Příběh, který tato kniha vypráví je
velice strhující. O to víc, když si při
čtení uvědomíme, že je podle
skutečné události. Mohamed al-Saíd
al-Músáví – korunní princ jedné
významné šíitské rodiny se na vojně
setká s křesťanem a po snaze přivést
ho k Islámu se stane přesný opak.
Uvěří v to, že je Kristus Boží syn a
chce konvertovat ke křesťanství.
Naráží na nedůvěru a opatrnost ze
strany nejen obyčejných křesťanů,
ale také církevních hodnostářů.
Neuvěřitelných třináct let se snaží o
křest, stále se vzdělává a touží
konečně přijmout Krista ve svatém
přijímání. Vlastní rodinou je uvržen
do vězení, kde je krutě mučen, pak

se ho jeho vlastní bratři a strýc pokusí zabít.
Při čtení této knihy jsem celou dobu myslela na to, jaká je moje víra.
Jsem také ochotna riskovat pro ni vše? Denně čteme o složité situaci
křesťanů v Iráku, Sýrii a dalších blízkovýchodních zemích, ale tady se
najednou setkáváme s jejich problémy v konkrétní podobě. Nemůžeme to
jen tak přejít a říct, že se nás to netýká.
„Jsi mnohem větší křesťan, než já“ říká na jednom místě kněz
Mohamedovi, který se stále nemůže domoci křtu. Ta obrovská touha po
Kristu a jeho blízkosti je fascinující.
Kniha je tenká, čtivá a napínavá.
Markéta Jurišicová
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování
Dne 11.6. jelo šest nejlepších ministrantů na výlet do Dinoparku. Po
výborném obědě a závodě na vozítkách jsme vyrazili dále - tzn. do
Miniuni v Ostravě. Tam jsme viděli zmenšené modely různých staveb.
Dokonce se nám povedlo vykolejit elektrický vláček.
Tímto bych chtěl poděkovat panu faráři za skvělý výlet a zároveň
motivaci k dalšímu ministrování.
Kuba Jurišica – ministrant
Poděkování
V pátek 10.června proběhla v našem farním kostele sv. Jana
Nepomuckého již tradičně Noc kostelů, která byla zaměřená především
na našeho patrona sv. Jana Nepomuckého. Náš obětavý spolubratr, pan
Marek Forgač, opět s vervou jemu vlastní připravil se svou manželkou
Jarmilou v kapli hodnotnou výstavku, kde se můžeme blíže seznámit
s Janem Nepomuckým, ostatky svatých, které jsou v naší farnosti, rokem
Božího milosrdenství vyhlášený naším papežem Františkem, svatými
bránami. Rovněž jsme mohli vyslechnout přednášku o sv. Janu od pana
Vojtěcha Vlčka.

V rámci hudební produkce nás letos navštívily děti ze ZŠ ve Staré Bělé
pod vedením paní učitelek Pavly Gavlové a Moniky Holušové a děti ze
ZUŠ s flétnama a dechovýma
nástroji pod vedením paní učitelky
Strnadelové a pana učitele Poláška,
které svým vystoupením obohatily
celý program. Poté jsme se mohli
zaposlouchat do krásných skladeb
světových mistrů v podání Kláry
Bömové a paní Jany Doležílkové.
V neposlední řadě všechny naše
scholy ukázaly, že mají i ony co
nabídnout a pěkně to rozparádily.
Otec Bohuslav byl po celou dobu
k dispozici návštěvníkům.
Chci poděkovat všem pořadatelům,
kteří se starali o zdárný průběh
večera, ať již milým slovem,
úsměvem či prováděli lidi při
prohlídkách varhan, kůru, věže,
nabízeli k ochutnání mešní víno, byli ochotni odpovídat v kapli na
zvídavé otázky návštěvníků, uváděli program, či se starali o zázemí
v kuchyni na faře. Děkujeme také za krásnou výzdobu kostela, úklid
před akcí i po akci. Bez Vás by se nic takového nemohlo uskutečnit.
V letošním roce navštívilo náš chrám téměř 600 návštěvníků.
Ještě jednou vřelé díky všem.
Veronika
Poděkování
V neděli 5. června se konal tradiční
dětský den, tentokrát na téma
povolání. Děti si při plnění úkolů
zahrály na kuchaře, švadlenu,
prodavače, pradlenu, zahradníka a
vyzkoušely si i další profese. Z
důvodu nepřízně počasí
proběhly soutěžní disciplíny v

Katolickém domě a potom jsme se všichni přesunuli na farní zahradu,
kde se opékaly párky. Chtěly bychom poděkovat skautkám, světluškám,
tatínkům a všem ostatním, kteří nám pomohli akci uskutečnit.

maminky ze Skřítka Kvítka
PŘÍBĚHY

MYŠLENKY

Podvečer v Crikvenici
Kam spěchá vlna za vlnou ?
U nohou se mi rozplynou.
V chvějivé vůni levandulí
paprsky se k mé tváři tulí.
A racek lehký jako dech
končí svůj let ve vavřínech.
Zvonkohra rozjásaných květů
utkvěla noci na sametu.
Bárka se houpá v přístavu,

PŘÍBĚHY

MYŠLENKY

zve na večerní výpravu.
Tisíc hvězd obzor rozsvítilo,
to za zálivem dýchá Šilo.
Slunné, pestré a pokojné léto přeje všem Hana Marie Rakusová
Co je to láska?
Každý to ví? Každý na to odpoví.
Po lásce touží snad každý,
měla by zůstat člověku navždy.
Ten život bez lásky k ničemu je,
protože život jen ochuzuje.
Když se dva potkají s láskou se poznají,
do konce života rádi se mají.
Ne vždy se člověku dobře daří,
zvláště když přijde nemoc a stáří.
Člověk je na zemi na vyzkoušení,
na konci života dostane ocenění.
Když člověk svůj život na zemi prohraje,
nepůjde už nikdy navěky do ráje.
To píši proroci, kteří to tuší,
a proto člověku na srdce buší.
Dejte si pozor na různá lákání,
může Vás potkat velké zklamání.
Sláva, sláva, duše zaplesá,
až ta krása uzří nebesa.
strýček z Bělé
Cítím
Jednoho chladného březnového rána se v nemocnici za těžkých
komplikací narodila dlouho před plánovaným termínem holčička.
Maminka byla teprve v šestém měsíci těhotenství.
Miminko byla droboučká bytůstka a rodiče na ně pohlíželi
láskyplně a s něžností. Velmi bolestně je však zasáhla slova lékaře:
„Nebudu vám zastírat, že pravděpodobnost přežití děťátka není velká.
Máme jen desetiprocentní naději, že přežije noc. A pokud se stane zázrak

a bude žít, je tu vysoká pravděpodobnost, že ho v budoucnosti budou
provázet velké komplikace.“
Maminka i tatínek, ochromení strachem, vyslechli slova lékaře,
který jim popsal všechny problémy, jimž bude miminko možná
vystaveno. Asi nikdy nebude schopno chodit, mluvit, možná nebude vidět,
mohlo by být mentálně opožděné a nejspíš tu bude ještě mnoho dalšího.
Rodiče a jejich pětiletý chlapec tolik očekávali narození miminka,
a najednou během několika hodin se jejich sny a přání začaly navždycky
rozplývat.
Ale jejich těžkosti ještě neskončily. Nervová soustava malé
holčičky ještě nebyla vyvinutá.
A tak jakékoli pohlazení, polibek, objetí byly pro ni nebezpečné.
Zarmoucení členové rodiny jí nemohli ani dát najevo svou lásku, nesměli
se miminka dotýkat.
Všichni se tedy vzali za ruce a modlili se – vytvořili tak
v obrovské nemocnici malinké pulzující srdce: „Všemohoucí Bože, ty jsi
pán nad životem, udělej to, co my sami nemůžeme udělat – postarej se o
naši malou Dianu, sevři ji ve své náruči, potěš ji, dej, aby pocítila
všechnu naši lásku.“
Diana byla takový drobeček s tepajícím srdíčkem. Její stav se všek
pomaloučku začal zlepšovat. Ubíhaly týdny a miminko postupně
přibývalo na váze a sílilo. Konečně, když byly Dianě dva měsíce, mohli ji
rodiče poprvé obejmout.
Uplynulo pět let. Z Diany vyrostla milá holčička, která hleděla
s důvěrou do budoucnosti a z níž zářila chuť do života. Ani známky po
nějakém tělesném nebo mentálním postižení, normální živá, zvídavá
dívenka.
To však není ještě konec příběhu.
Jednoho teplého odpoledne seděla Diana v parku nedaleko domu
mamince na klíně, zatímco její bratr si hrál s kamarády s míčem. Jako
obvykle něco vesele povídala, ale najednou zmlkla. Sevřela paže, jako by
někoho objímala, a obrátila se k mamince: „Cítíš to?“
Protože se ze vzduchu dalo vycítit, že se blíží déšť, maminka
odpověděla: „Ano, je cítit, že bude pršet.“
Diana zvedla hlavu, pohladila si paže a vyhrkla: Ne, podívej, jak
to cítím. Cítím, jak mě Bůh pevně objímá.“

Holčička si odběhla hrát se svými malými kamarády a mamince
se objevily na tváří slzy radosti.
Dívčina slova potvrdila to, co žena už dávno poznala svým srdcem.
Během doby prožité v nemocnici, když holčička bojovala o život, převzal
péči o ni Bůh. Objímal malou Dianu tak často, že ten pocit zůstal vtištěn
v její paměti.
V každém dítěti zůstává Boží stopa. Proč ji všichni tak rychle
vymazáváme?
Trapas! Trapas!
Slavná zpěvačka a herečka Wilhelmine Schröderová už měla po období
rozkvětu. Jednou na cestě z Hamburku do Frankfurtu v oddělení první
třídy se rozhovor stočil na ni. Jedna dáma se vyjádřila, že jí selhává hlas a
její herecká hvězda pohasíná. Ztloustla prý jako vykrmená husa.
Pán, který tuto kritiku také zaslechl, se škodolibě zasmál: „Pak to
můžete té „zpívající herečce“ říct sama. Sedí totiž náhodou zrovna proti
vám!“
Dáma zbledla a začala ze sebe vykoktávat jakési omluvy.
Konečně našla spásnou vytáčku: “Madam,“ řekla herečce, „ za mé hloupé
žvanění může ten žurnalista z večerníku. Člověk se prostě nechá ovlivnit
jeho jedovatými divadelními zprávami. Ten žurnalista je prostě hrozný.“
Herečka se smíchem odpověděla: „Nechcete mu to říct sama…..
Sedí právě vedle vás.“
Co se hlavně neslučuje s moudrostí? Nepozornost při uvažování,
nerozvážnost při rozhodování a nerozhodnost při jednání.
OZNÁMENÍ
Oznámení

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

Prosím všechny organizace, spolky, společenství, scholy atd. aby do
poloviny srpna dodaly plán činností na školní rok 2016 – 2017,
abychom mohli vypracovat celkový plán farních akcí na toto období.
otec Bohuslav

Světový den mládeže v Krakově

Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově.
Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství,
jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se
zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této
možnosti využili.
Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz
Organizátoři žádají o přihlášení do konce června.
Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace.

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka zářijového čísla je do 23.8 2016.
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce
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Za 85 let života a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
Za účastníky zájezdy, bezproblémový pobyt a šťastný návrat domů.
Zarodinu Gelnarovu.
Za + Cyrila Olšovského, manželku a dva syny.
Za farníky
Mše svatá
Za Heřmana Petrovského, 2 manželky a 4 zetě.
Na poděkování za přijatá dobrodiní a další Boží ochranu pro celou rodinu.

Mše svatá
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Za + Emila Nováčka, manželku, , syna a živou a zemřelou rodinu.

Za + Zitu Prorokovou, manžela a rodinu Paličkovu.
Za Annu Nováčkovou, manžela a Amálii Matulíkovou.

07.30
18.00

Za Libuši Dlouhou, manžela a švagra Václava a dva zetě.

10.00
06.55
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18.00
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.45
18.00

Za farníky

07.30
18.00

Za Boženu Nováčkovou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran.
Za + Hildu Sýkorovou.
Za farníky.

10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
10.00

Poděkování za 40 let společného života a Další Boží ochranu pro celou rodinu.
Za zemřelé Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.

Za + Františka Jarolíma, manželku, syna a sourozence.
Za Františka Paličku, manželku a duše v očistci.
Poděkování Pánu Bohu za 50 let života.
Na poděkování za dceru Nelu Marii a za její přímluvce.
Za + Zdeňka Sýkoru, manželku a rodiče z obou stran.
Za + Annu a Bohumila Zošákovy.
Za farníky
Za Marii Matějovou, manžela, syna a + příbuzné.

Poděkování za 30 let manželství a Boží ochranu a vedení pro celou rodinu.

Za + Jana Foltu, manželku, syny a snachu.
Za Rudolfa a Marii Honusovy, dceru Vlastu a zetě a za Václava a Boženu Šeděnkovy.

Za počaté děti, které se nemohly narodit.

Za + Ludmilu a Václava Šeděnkovy a živou a + rodinu.

Za rodiče Jaroslava a Barunku Máchovy a sestru Evu Vajmanovou.

Za + Annu Holainovou, manžela Štěpána a pravnuka Tomáše.
Za rodiny Horákovu a Kaštovsku, duše v očistci za přímluvu Panny Marie.

Za + Annu Novobilskou a manžela.
Za + Martu Havlinovou, manžela,živou a + rodinu.

Za + rodiče Svěchovy a živou rodinu.
Za + Otýlii Krčmarskou, manžela, děti a duše v očistci.
Za farníky
Sbírka na opravy ve farnosti

1.8.

06.55

Za + rodiče Marii a Michala Gelačákovy a + švagra Pavla Bogdana, za milost Boží a klid
duší.

2.
3.
4.
5.

18.00
06.55
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
18.00
06.55
06.55
18.45
18.00

Za Bernarda Sýkoru, manželku Marii a dceru Marii Jakubkovou.
Za Vladimíra Brože, manželku a živou a + rodinu.

07.30
18.00
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55

Za matky a jejich rodiny z modliteb matek.
Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče , sourozence a duše v očistci.

18.00
07.30
18.00
10.00
06.55
18.00
06.55

Za Šarlotu Indrovou, manžela a sourozence.

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.

Za Jaroslava Hořínka, manželku, 2 syny, zetě Františka a duše v očistci.

Za rodiny Bogdanovu a Paňákovu, za zdraví a milost Boží.
Za Renátu Kunzovou, tchýni, tchána a duše v očistci.

Za Jarmilu Matějovou, manžela, syna, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za Stanislava Hoduru, oboje rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci.
Za farníky
Za + Oldřicha Vitulu, živou a + rodinu.

Za Bernarda Staňka, 2 manželky a syna.
Za Marii Šuléřovou, manžela a syna Miroslava.

Mše svatá

Za + Marii Šugarovou, manžela, dceru Ludmilu a vnučku Marii.
Za Marii Šindelovou, manžela a vnuka.
Za Alenu Valovou a rodiče.
Za farníky.
Za + Jana Gabora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.

Za Emilii a Oldřicha Kellerové a dceru Josefu Dedkovou. Sl. Nanebevzetí Panny Marie

Poděkování za 80 let života a živou rodinu.

Za Marii Šeděnkovou, manžela, 2 dcery, 2 syny, sourozence a duše v očistci.

Za rodinu Pasekovu.
Za počatý nenarozený život dětí.

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

Za farníky.

Za + Marii Adamusovou, manžela, rodiče a duše v očistci.

Za Zdeňku Nováčkovou a za živou rodinu.

Za Milušku Davidovou a celou + rodinu Petrovsku.

Za rodiny Prechtovu, Pištěkovu, Půlkrábkovu a Šafránovu, za požehnání, zdraví duše i
těla na přímluvu Panny Marie – prostřednice všech milostí.

Za Marii Holainovou, rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci.

Na poděkování za 60 let života, dar zdraví a další Boží ochranu pro celou rodinu.

Za farníky.
Sbírka na opravy ve farnosti
Za + P. Jaroslava Bártu a kněze, kteří působili v naší farnosti.
Za + Alenu Dudkovou, manžela, syna a 2 dcery.
Za + Václava Matěje, manželku, rodiče a duše v očistci.

