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Ten umí to a ten zase tohle a všichni dohromady uděláme moc …..
( píseň )
Je to tu zase. Škola volá!
Někteří, ti menší, to
mají jasně nalajnované. Čeština. matika, příroďák,
chemie, zeměpis,…..
My, mnozí ostatní, si to musíme
nalajnovat sami.
Doslova se proškolit.
Umím číst, to je dobře, ale co
čtu a proč čtu?
Umím psát, to je dobře, ale co
píšu a proč píšu?
Umím…., umím….., umím…. , ale co
z toho vyplývá pro můj život?
Je toho hodně, co jsme se učili a nikdy
nepoužili.
Prý se tím cvičí alespoň paměť.
Je toho hodně, co jsme se učili, a bohužel to
nepoužíváme nebo to využíváme špatně.
Přejí nám všem - malým, odrostlejším i velkým, aby tento školní rok byl
nejen rokem získávání teoretických znalostí, ale i rokem využití
praktických dovedností jak ve vztahu k Bohu, k lidem i k sobě samému.
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 Modlitby matek,
poté od 10.00 hod Skřítek Kvítek
Náboženství pro dospělé
Pondělí
12.09.2016
(Téma: „Dary Ducha svatého“)
26.09.2016

20.00 hod
20.00 hod

Čtení Bible
Pondělí
05.09.2016
19.00 hod
( Žalmy 21,30,34,77 a Izajáš 14. – 16. včetně )
Dětská schola
Každý pátek
Velká schola
Každý čtvrtek

od 16.30 hod

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 3.čtvrtek v měsíci
17.00 – 18.00 tichá adorace
18.00 – 18.45 modlitby Hnutí pro život
18.45 – mše sv. za počaté nenarozené děti
Modlitby matek
Každou sobotu

po ranní mši svaté

Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
Neděle 11. 9. 2016– Svátek Povýšení svatého Kříže – změny!!
Mše svatá
Proskovice
07.15 hod
Krmelín
08.30 Krmelínský kopec
Stará Bělá
10.00 hod
Nová Bělá
11.00 hod slavnostní poutní mše sv.
v Domě pokojného stáří
Poděkování za úrodu
Poděkování za úrodu - Dožinky - 25. 9.2016 v 10 hod. Slavnostní mše
svatá
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po večerní mši svaté
Rozjímavý růženec
Každou první sobotu v měsíci se modlíme rozjímavý růženec už 6.40h
tak prosím kdo může přijd´te do kostela o něco dříve .
A od změny letního času se modlí modlitební společenství FA
apoštolátu 16.15h přede mší sv. na faře děkuji N.

RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ !

RŮZNÉ!

Koncert v Proskovicích
V sobotu 24.září2016v 16.00 hodin se koná Svatováclavský koncert, ve
kterém se Vám představí Ostravský smíšený sbor pod vedením Jana
Spisara. Všichni jsou srdečně zváni.
M.Matějová, starostka v Proskovicích
Svatováclavský hudební festival
Ve čtvrtek 15. 9. 2016 v 18.00 se koná v našem farním kostele sv. Jana
Nepomuckého koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu.
Vstupné 120,- až 180,-Kč.

Skautský den a Safari
18. 9.2016 - neděle

Skautský den a Safari
10:00 Mše za skauty
15:00 Safari v Nové Bělé u Myslivny

Za skautské starobělské středisko srdečně zve Drobek
Intence
Od září 2016 se přijímají intence na mše svaté na rok 2017. Lístky
s úmysly a kontaktem na sebe (jméno, telefon případně adresa)
odevzdejte prosím do sakristie kostela nebo na faře.
Pozvánka na stolní tenis
Orel Stará Bělá přijímá nové mladé zájemce (ročník 2008) o stolní tenis na
pravidelné tréninky.
Scházíme se každou středu od 17 do 18:30 hod ve školní tělocvičně.
Nový ročník začíná ve středu 14.9.2016 v17 hod.
Zve výbor Orla Stará Bělá
Výuka náboženství 2016/2017
Stará Bělá
PONDĚLÍ
PONDĚLÍ
PONDĚLÍ
PONDĚLÍ
ČTVRTEK
ČTVRTEK

1.třída
2.třída
5.třída
6 – 9.třída
3.třída
4.třída

13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45

1 – 5.třída

14:00 – 14:45

Krmelín
STŘEDA

OHLÉDNUTÍ

OHLÉDNUTÍ

OHLÉDNUTÍ

Pouť do Luboměře

V neděli 7.srpna 2016 se 15 starobělských farníků vydalo na pouť do Luboměře,
která se nachází u Oder. Tamní farní kostel je zasvěcen sv. Vavřinci a konala se
zde již 6.svatovavřinecká pouť kuchařů. Spolu s Otcem Zdenko Vávrou,
administrátorem farnosti
Spálov, který občas
vypomáhá se svátostí smíření
v naší farnosti před velkými
svátky, koncelebroval mši sv.
otec Leoš Ryška a přenášela
ji televize NOE. Při homílii
nás otec Ryška povzbudil ve
víře v tom našem dočasném
pozemském putování.
Hudební doprovod kromě
varhan obstarala dechová
hudba „Spálovanka“. Po mši
sv. bylo požehnáno darům
přírody a také starobělskému pivu za přítomnosti majitele starobělského
pivovaru p. Kuchty. Poté jsme byli pozváni na výborný guláš a na čepu bylo
starobělské pivo. Prožili jsme krásnou neděli v pěkném společenství
.Za starobělské poutníky Bartuskovi

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

C.S.Lewis – K jádru křesťanství
C.S.Lewis je můj oblíbený autor. Kdykoliv
narazím na knihu, kterou napsal, zmocní se mě
mírné vzrušení a těším se, až se dám do čtení.
Uvažovala jsem, čím to je? Je to jednoznačně
tím, že mě stále překvapuje a fascinuje, jak
jednoduše a snadno dokáže vysvětlovat často
velmi složité teologické problémy na
nejobyčejnějších příkladech z každodenního
života. Stále si pamatuji na můj úžas, když
jsem poprvé četla dětem Letopisy Narnie a

sledovala biblický příběh, který byl velice rafinovaně skryt do děje
příběhu, který se odehrával mimo tento svět. Možná znáte knihu Rady
zkušeného ďábla, kdy autor snad někdy komicky, ale velice trefně
poukazuje na mazanost s jakou jsme často pokoušeni.
Chci se teď však věnovat knize, která nese na své obálce poznámku:
„Jedna z nejdůležitějších křesťanských knih dvacátého století“. Možná to
zní až namyšleně, ale věřte, že vás bude při čtení často napadat, že toto by
měli číst všichni křesťané a nejlépe opakovaně. Autor tu totiž vysvětluje,
co to vlastně křesťanství je.
Během druhé světové války požádala BBS C.S.Lewise, aby vedl
pravidelné rozhlasové promluvy o křesťanské víře. Tyto promluvy byly
adresovány lidem trpícím válkou, ne akademikům, filosofům nebo
teologům.
Kathleen Norrisová v pasáži o autorovi a jeho knize píše: „Muselo
působit zvláštně, když si člověk pustil rádio, denně přinášející zprávy o
smrti a nevýslovné zkáze, a najednou slyšel člověka, který inteligentně,
vtipně a zasvěceně hovoří o slušném lidském chování, o fair play, o tom,
jak je důležité rozlišovat mezi dobrým a zlým. BBC požádala Lewise,
aby svým spoluobčanům vyložil, čemu křesťané věří. C.S.Lewis se
k tomu postavil, jako by šlo o tu nejjednodušší věc na světě – a současně
o tu nejdůležitější.“
Zde je několik ukázek z knihy:
Křesťan je ale přesvědčen, že pokud udělá něco dobrého, je to díky
Kristovu životu, který je v něm. Nedomnívá se, že Bůh nás bude milovat,
budeme-li dobří, ale věří, že Bůh nás učiní dobrými, protože nás miluje –
stejně jako střecha skleníku nepřitahuje slunce, protože se leskne, ale
leskne se, protože slunce na ni svítí.
Jedním z rysů určitého typu špatného člověka je, že se nedokáže něčeho
vzdát, aniž by totéž vyžadoval ode všech ostatních. To ovšem není
křesťanství. Křesťan jako jednotlivec se z různých dobrých důvodů může
vzdát celé řady věcí – manželství, masa, piva nebo biografu. V okamžiku,
kdy začne tvrdit, že tyto věci jsou špatné samy o sobě a kdy začne
pohrdat lidmi, kteří se jich nevzdali, se vydal špatným směrem.
Musíte požádat o pomoc Boha. A až to uděláte, budete mít dlouho dojem,
že se vám žádné pomoci nedostává, a pokud ano, pak mnohem méně, než
potřebujete. Netrapte se tím. Po každém selhání proste o odpuštění,
zvedněte se a zkuste to znovu. To první, k čemu nám Bůh pomůže,

mnohdy nebývá ctnost, o kterou usilujeme, ale schopnost začínat stále
znovu. Čistota je nepochybně velice důležitá, tento proces nových
počátků, je snad ještě důležitější. Zbavuje nás totiž iluzí o nás samých a
učí nás záviset na Bohu. Na jednu stranu poznáváme, že ani v těch
nejlepších chvílích nemůžeme důvěřovat sami sobě, na druhou stranu se
učíme, že ani v těch nejhorších chvílích není třeba zoufat, neboť Bůh nám
naše poklesky odpouští. Fatální je pouze smíření se s čímkoli menším,
než je dokonalost.
Markéta J
K ZAMYŠLENÍ

K ZAMYŠLENÍ
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Pořádek v okolí kostela.
Chtěli bychom Vás poprosit, abychom všichni dbali na pořádek.
Myslíme tím teď především pořádek v okolí kostela a přímo v kostele.
Občas se stává, že některá skupina na úklid v kostele vypadne. Není
důvod nosit staré křesťanské časopisy po přečtení zpět do kostela či tam
donášet knihy, které už doma nepotřebujeme. Pořádek musí neustále pár
jedinců dobrovolně ošetřovat i kolem kostela, fary, na hřišti, v altánku a
na zahradě. Kdyby tak nedělali, viděl by každý hned rozdíl a rozčiloval se
nad nečinností.
Chtěli bychom Vás požádat, pokud si někdo něco na tato místa donese,
když tam pořádá nějakou akci, hraje nějaký sport, má schůzku, prostě se
tam aktivně pohybuje, tak aby vedoucí těchto činností dbali o důkladný
pořádek. Doma se každý snaží ať má „vymydleno“ vevnitř i venku, není
proto naškodu se občas alespoň z části takto zachovat i u domu našeho
Pána.
Předem děkujeme.
Kostelníci
V šortkách do kostela?
Někdy na začátku léta, když jsem pospíchal na mši svatou, volala za
mnou jedna farnice, že by se mělo zakázat chození do kostela v šortkách a
tílkách a že bych se jako o to měl postarat. Celkem rychle jsem pochopil,
že se nejedná o mé oblečení, ale pravděpodobně o oblečení některých žen.
Nepochopil jsem však, proč já – řadový farník – bych měl něco zakazovat.

Nehledě na to, že nejsem příznivcem zákazů, příkazů či nařízení. S těmito
myšlenkami, aniž bych oné paní odpověděl, jsem vešel do kostela. Od té
doby musím na tuto příhodu stále myslet. A tak místo požadovaného
zákazu a také jako odpověď té, která se na mne s danou věcí obrátila,
nabízím nezávazně svou úvahu o oblečení do kostela obecně. (Úvahu
nejen o šortkách.)
Není tomu tak dávno, kdy lidé rozlišovali oblečení do kostela a oblečení
na všední den. Když se oblékli do svátečního „kostelového“ oblečení,
dávali tak sobě i svému okolí najevo, že je neděle, svátek, že mají být
účastni něčeho posvátného. Když si koupili nové kalhoty, sukni, kabát či
obuv, první cesta v novém vedla do kostela. Vnímali, že je třeba za vše
nové poděkovat a že to nejlepší patří Pánu Bohu.
Kdyby nás pozval nějaký státník na recepci, jistě by každý z nás
přemýšlel nad tím, co si obléci. Zřejmě bychom všichni dospěli k názoru,
že plážové oblečení, špinavé rifle, oblečení k fotbalovému zápasu,
pyžamové bermudy, trenýrky a tričko, kostým estrádní herečky, všelijaké
nevkusné kombinace oděvů a konečně i šortky vhodné nejsou. Ostatně
v mnoha případech součástí pozvánky na danou akci je tzv. dress code,
kterým je stanoveno, jaké oblečení se od účastníků vyžaduje.
Asi se shodneme na tom, že mše svatá proti sebevýznamnější recepci je
naprosto v jiných nesrovnatelných dimenzích…! Proto z tohoto důvodu
se domnívám, že je žádoucí (vhodné) o svém oblečení do kostela
přemýšlet. Někdo může namítnout, že přece nezáleží na vnějškovém
oděvu, ale na postoji, který máme v srdci. Ano, jistě. Ale mše svatá je
mimo jiné plná vnějších symbolů, vnějších úkonů, vnějších postojů, které
něco vyjadřují, na něco poukazují. Například – stojíme, klečíme, sedíme
čelem k oltáři. Kdybych celou mši svatou stal zády k oltáři a zdůvodňoval
to tím, že je to jedno, že záleží na mém vnitřním postoji, anebo že bych
dokonce nad svým postojem ani neuvažoval, asi by to oprávněně každý
vyhodnotil jako neúctu ke knězi, farníkům a především k Ježíši Kristu.
Oděv je také symbolem, kterým úctu mohu vyjádřit anebo dát najevo, že
mi na posvátnosti chvíle strávené v kostele nezáleží, případně, že je mi to
lhostejné. Každý dobře míněný vnější symbol může člověku pomoci ke
správnému postoji vnitřnímu.
Liturgické roucho kněze naznačuje, že mše svatá pro celebrujícího není
obyčejnou všední záležitostí, že je slavností. A z toho by mělo vyplývat,
že oblečení pro nás ostatní by mělo odpovídat této skutečnosti. A opět

někdo může namítat, že v době nesvobody kněží ve vězeních sloužili
v utajení mši svatou ve špinavých vězeňských hadrech někdy za
přítomnosti stejně oděných spoluvězňů a že mše svatá byla platná i bez
zdobeného ornátu a svátečního oblečení. Ano, to je pravda. Ale troufám
si říci, že tenkrát všichni zúčastnění udělali v rámci svých podmínek vše,
co bylo v jejich silách, aby mše svatá byla po vnější stránce v omezených
možnostech navzdory všemu svátečním okamžikem. Važme si toho a
buďme Bohu vděčni za to, že my můžeme slavit mši svatou svobodně
v krásném chrámě se vší možnou vnější nádherou, která má být oslavou
Pána, ne nás lidí…
Asi by bylo špatné, kdybychom následkem této úvahy začali pozorovat,
kdo co má v kostele na sobě. Jistě ne! Každý sám ať si ve svém srdci
zváží, čím je pro něj mše svatá a v důsledku toho zda je dobré uvažovat o
tom, co a proč si do kostela obléci…
Marek Forgač, srpen 2016.
Podzimní jabloň
Všechnu svou krásu dává nám nazpátek,
vtělenou do svěžích jablátek.
Ve větru pak stojí sama,
spokojená, šťastná máma.
Bučina
Podzimní vozka prásk do koní,
ty koně stěží kdo předhoní.
Na vozech, věnčených révou a tújí,
svatební hosté prozpěvují.
Za nimi zašlé stříbro mlh vlaje,
bučina mědí protkává je.
Slunečné, plodné a pokojné září přeje Hana Rakusová

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka říjnového čísla je do 22.9. 2016.
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce
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Za + rodiče Hasilovy a sestru Zdeňku.
Za + Zdeňku Šindelovou a její rodiče Anežku a Martina Zámečníkovy.
Krmelín
Za + rodinu Hnazlíkovu a Blaščokovu a za duše v očistci
Na poděkování za 55 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.
Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Josefa Doležílka, manželku, syna Véclava a jeho manželku.
Za + Václava Sýkoru a jeho 2 + manželky Jarmilu a Miladu a + dceru
Věrku.
Za + Václava Nováčka, oboje rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za + Jiřího Gospoše.
Za + Ludmilu Volnou, manžela, syna, sourozence a duše v očistci.
Za poutníky do Řecka
Na jistý úmysl.
Za Vojciecha a Anielu Krajewských, vnučku Renátu a duše v očistci.
Za Zdeňka Lyčku, manželku a syna Zdeňka.
Za Václava Menšíka a živou rodinu.
Poděkování za dar zdraví, víry s prosbou o další ochranu pro rodinu Novákovu, Foltovu
a Hrabovsku.

Za Ludmilu Myškovou, manžela a děti.
Za + Václava a Cecilii Dedkovy, rodiče, děti a duše v očistci.

Poděkování za 70 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu.
Za počatý nenarozený život.
Na poděkování za 40 let manželství a další Boží požehnání na přímluvu Panny Marie.

Za živé a zemřelé členy KDU – ČSL z Nové Bělé.
Za + Leopolda Tiecherta, manželku a živou rodinu.
Za skauty.
Sbírka na církevní školy
Za Ivanu Kabzanovou, živou rodinu a duše v očistci.
Za + Františka Hořínka a rodiče.
Za Antonína Návrata, manželku a bratry.
Za Antonína Poláka , manželku, snychu Annu a manžely Lipinovy.
Za + Danuši Pavlovovu, Josefa Rymiece, Marii Hradilovou a rodiče.
Na jistý úmysl.
Za + P. Vítězslava Andrýska, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Růženu a Františka Forgačovy a dceru Adélu.
Poděkování za úrpodu

Sb na opravy ve farnosti.

Poděkování za dar života a azdraví a za rodinu Bandikovu.
Za Ladislava Nováčka, dvě dcery, manželku, 3 vnuky a duše v očistci.
Za + Václava Valu, rodiče z obou stran a živou rodinu.
Sv. Václava
Poděkování za dar zdraví s probou o další Boží ochranu a za živou rodinu.

Za celou živou a zemřelou rodinu Šindelovu a Tomáškovu.

