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Říjen – měsíc růžencový
Maria je Matka Boží a matka naše.
Všichni to víme, a bohužel se to
může stát samozřejmostí, nad kterou
nepřemýšlíme, natož abychom nad
tím žasli.
Mimochodem: Není to tak mnohdy i
s našimi lidskými maminkami?
Při modlitbě růžence si tak
můžeme znovu a více uvědomovat
-co Maria dělá – růženec radostný
- čemu Maria napomíná – růženec
světla
- čím Maria trpí – růženec bolestný
- a co je Mariinou radostí a slávou –
růženec slavný.
A závěr z toho?
Marii nelze jen obdivovat, je třeba
ji následovat. Povšimněme si při
tom, že Mariina práce, touha,
utrpení i radost je vždy spojena
s Ježíšem.
I v tom buďme jejími následovníky.
otec Bohuslav

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Každý sudý čtvrtek 06.10.2016
10.00 hod
20.10.2016
10.00 hod
Modlitby matek
od 09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
10.10.2016
(Téma: „Plody darů Ducha svatého“)
24.10.2016

20.00 hod
20.00 hod

Čtení Bible
Pondělí
03.10.2016
19.00 hod
( Žalmy 86, 102, 120, 130 a Izajáš 17. - 23. včetně )
17.10.2016
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 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

Pobožnost k Panně Marii Lurdské
V neděli 9. 10. se koná pobožnost k Panně Marii Lurdské v Bělském lese.
Začátek v 15.00 hod. Všichni jsou srdečně zváni.
Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
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 přijďte 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!

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.
Misijní koláč
Prosíme, kdo může napéci koláče a buchty pro "Misijní koláč", který
bude nabízen na misijní neděli po obou bohoslužbách, ať je přinese v
sobotu 22. 10. po večerní mši sv. na faru, kde se budou dobroty balit do
balíčků. Výtěžek z dobrovolného příspěvku pak bude předán na potřeby
papežského misijního díla.
Misijní růženec
Modlitba křesťanů celého světa za papežské misijní dílo. Také naše
farnost se spojí s celým světem prostřednictvím modlitby růžence v
sobotu 22. 10. ve 21 hod v kostele ve Staré Bělé.

Pohádkový příběh
Srdečně vás všechny zveme v neděli 23. října 2016 v 15.00 hod do
Katolického domu ve Staré Bělé na pohádkový příběh „Kdo se bojí,
nesmí na draka" Orli a Skauti ze Staré Bělé
Misijní neděle v Krmelíně
Rovněž v Krmelíně na misijní neděli proběhne sbírka ve formě misijního
koláče na podporu papežského misijního díla.
Modlitební triduum
Zveme všechny k modlitbám za vážně nemocnou maminku z naší
farnosti. Sejdeme se 28. 10., 29.10 a 30.10 vždy v 15 hod. na konci ulice
Lyčkova "u Pily" a odtud v tichu společně poputujeme ke křížku v
Palesku, kde se s dětmi pomodlíme pobožnost k PM Sedmibolestné.
Výstup na Lysou horu
V sobotu 15. 10. se uskuteční výstup na Lysou horu. Odjezd auty od fary
v 08.15 hod.
Turnaj ve stolním tenise – „O pohár faráře“
V neděli 16. 10. se koná v KLD turnaj ve stolním tenise. Začátek v 15.00
hod.

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Gabriel Hevenesi
Jiskry svatého Ignáce
Existuje mnoho knih, které jsou sestaveny tak, aby nás provázely během
celého roku. Mezi nejznámější patří například „Myšlenky na každý den“.
„Jiskry svatého Ignáce“ jsou stejným typem knihy. Na každý den
kalendářního roku je zařazena jedna Ignácova myšlenka, která je
doplněná úvahou autora knihy - jezuity Gabriela Hevenesiho.

Když jsem si tuto knihu půjčila, měla jsem tendenci ji číst jako každou
jinou knihu. Prostě přečíst tolik, kolik stihnu podle času. Zjistila jsem
však, že to dost dobře nejde. Přišlo mi líto,
že tak nenechám myšlenky doznívat a
dozrávat, že je přebíjím stále novými a v
konečném výsledku si nic nepamatuji.
Začala jsem tedy dodržovat režim daný
samotnou knihou a ta ke mně začala
mnohem intenzivněji promlouvat.
Sv. Ignác vypracoval duchovní cvičení,
která jsou velmi konkrétní, přesně popisují,
co a jak má člověk rozjímat. Působí jako
návod. Stejně tak kniha „Jiskry sv. Ignáce“
je knihou velmi konkrétní a plnou rad do
života křesťana.
Ukázka z knihy:
14. září „Kdo shledává, že chybil, ať
neklesá na mysli: i chyby prospívají zdraví.“
Nebyl to jenom Anteus (syn Neptuna a Země) který po každém pádu na
zem povstával ještě silnější. Často se stává, že zlomené kosti pokud dobře
srostou a jsou vyléčeny, jsou pevnější než ty, které se nikdy nezlomily.
Tak se z jedu stane lék.
Omyl je dobrým a prospěšným učitelem: učí jak se chránit před
budoucím omylem. Co jednou uškodilo, pomáhá provždycky: jedna
chyba uchrání před mnohými. Jeden pád na ledě stačí a člověk jde už
potom opatrněji.
Kdybychom nebyli nikdy pochybili, nevěděli bychom ani co jsme, ani
čeho jsme schopni. Omyl je zrcadlem naší křehkosti; otvírá nám oči,
abychom v budoucnosti nepadli ještě hlouběji. Lepší je pokojný kajícník
než člověk, který je pyšný na to, že neklesl.
Vědomí vlastní hříšnosti, které ospravedlnilo celníka (viz Lk 18,14),
vzbuzuje ve všech pokoru, hledá útočiště u Boha a způsobuje, že tam,
„kde se rozmnožil hřích, v míře ještě daleko štědřejší se ukázala milost“
(Řím 5,20).
Markéta J.

K ZAMYŠLENÍ
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Královské placky
Anglický král Alfréd II. zůstal během ostré bitvy proti zuřivým
Dánům oddělen od svého vojska a byl nucen dát se na útěk.
Ze všech stran se hnaly nepřátelské šíky, a tak se ukryl v hustém lese.
Bloudil mezi stromy, až se ocitl před úhlednou dřevorubeckou
chaloupkou. Zaklepal. U okna se objevila upravená žena s přívětivým
výrazem ve tváři.
„Prosím, mohu jít dál a chvíli si odpočinout?“ otázel se zdvořile král
Alfréd.
Pro tu ženu to byl jen vyčerpaný anglický voják pokrytý prachem.
Nechala ho tedy, aby vstoupil, a usadila ho v kuchyni.
Na ohništi se zvolna opékaly placky a jejich lákavá vůně se šířila po
celé místnosti.
„Dojdu ti pro trochu mléka od naší kozy,“ řekla žena. „Ale slib mi, že
mi dáš na placky pozor. Jakmile budou opečené na jedné straně, obrátíš
je. Nesmíš je nechat spálit. Ohlídáš je?“
„Samozřejmě,“ slíbil král.
Chvíli pak pozorně placky hlídal, a když byly opečené z jedné strany,
obrátil je. Ale po nějaké době začal myslet na své království, na své
opuštěné vojáky a na bitvu, ze které utekl…. Na placky zapomněl.
Když se žena vrátila, kuchyň se plnila černým štiplavým kouřem a
všechny placky byly spálené.
Rozzlobená žena uštědřila chudáku Alfrédovi hlasitý políček.
„Jak ses mohla opovážit? Já jsem Alfréd, anglický král! A mám dost
jiných starostí,“ rozhořčil se král Alfréd.
Žena opáčila: „Sire, dal jste mi své slovo, měl jste všechno nechat
stranou a dodržet ho.“
Podle legendy si v tu chvíli král připomněl také svůj slavnostní
královský slib, že bude chránit své poddané i za cenu vlastního života.
Zastyděl se, že utekl z bitvy. Vrátil se ke svému vojsku, znovu ho
shromáždil a Dány porazil.
Slib je slib. Dát své slovo znamená vsadit svou vlastní důstojnost.

Znamení
Rád diskutoval s farářem o náboženství, ale prohlašoval, že není
věřící. Diskuse bývaly dlouhé a vášnivé.
Jednou večer po rozhovoru doprovodil farář přítele ateistu k autu
a rozloučil se s ním.
Muž dříve, než nastartoval motor , se k farářovu údivu pokřižoval.
Farář otevřel dveře a naklonil se dovnitř : „Jakže? Pořád se prohlašuješ za
ateistu a teď děláš znamení kříže!“
„Ale co si myslíš!“ brání se muž. „Dělám tohle..“ Zvedá ruku
k čelu a říká:: „Nic jsem nezapomněl“. Pak se dotkne hrudníku se slovy“
„Dobře jsem se najedl.“ Poté se dotkne levého ramene a dodá:
„Peněženka tu je,“ a pravého ramene: „Řidičák taky.“
Sepne zbožně ruce a vydechne: „Můžeme jet.“
Směšné? Jak to, že se fotbalisté před zápasem nebo studenti před
zkouškou pokřižují? Znamení kříže je pro křesťana nejvznešenějším a
nejposvátnějším gestem – jím na sebe bereme nekonečnou Boží lásku
k lidstvu a svěřujeme se jí.
Je to gesto mezi lidmi nejrozšířenější a lidé si ho předávají navzájem.
( Z knihy Bruno Ferrero : Hvězdy pro duši )
Na svatého Havla
Na svatého Havla
mlha z nebe spadla.
Schovala i koníka,
na němž svatá Hedvika
před tou slotou utíká.
Svatý Lukáš smáčí
svůj štětec z bodláčí,
v mlze kreslí pelerínu,
dar pro svatou Kateřinu.
Zahřeješ nás, Ondřeji ?
Kdepak ! Kráčím v závěji.

Hana Rakusová

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka říjnového čísla je do 22.10. 2016.. Za chyby tisku neručíme Vaše
redakce
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Za + Maxmiliána Lindovského, manželku a rodiče.
Za + rodinu Pchálkovu a Andrýskovu.
Za farníky.
Za + Adélu Skácelovou a duše v očistci k 20. výročí úmrtí.
Za Josefa Šeredu, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za živou a zemřelou rodinu Budinských.
Za Otýlii Pirklovou, sourozence a duše v očistci.
Za živé i + členy živého růžence.
Na poděkování za 10 let života dcery Káji.
Za rodinu Urbanovu.
Za živou rodinu.
Za Jindřicha Foltu, manželku Marii, za živou i + rodinu.
Za farníky.
Ke cti andělů strážných, za duše v očistci a živou rodinu.
Za + Františka a Jiřího Bureše, maminku a živé rodiny z obou stran.

07.30
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55

Poděkování za 60 let manželství.

Za + Miroslava Tvrdého, rodinu Pánkovu a rodinu Tvrdou.
Za rodiče z obou stran, 3 sestry, bratra, 3 švagrové a živou rodinu.

Za + Štěpána Karkošku a celou rodinu.
Za + Petra Hořínka a duše v očistci.

Za + Františku Langarovou, manžela, 2 dcery, syna, zetě a duše v očistci.
Za Marii Jakubkovou, rodiče z obou stran a švagra Josefa.
Za farníky
Za + Antonii a Ferdinanda Jurišicovy a vnuka Romana.

Za + rodiče Terezii a Františka Nováčkovy, sourozence a duše v očistci
Za pana Stanislava Doležílka a manželku Evu.
Za Ludmilu Foltovou a živou rodinu.
Na poděkování za 55 let života s prosbpoou o ochranu pro celou rodinu
Mše svatá za ochranu nenarozeného života.
Na jistý úmysl.
Za + Cyrila Volného, manželku, syna, sourozence a duše v očistci.
Za + Karla Šplíchala a živou rodinu.
Za rodinu Mrvovou a další Boží ochranu.
Za farníky.
Sbírka na světové misie
Za dar zdraví a další Boží ochranu pro celou rodinu Foltovu, Bandíkovu a Borovičkovu.
Za + Antonii Hořínkovou, manžela, zetě, syny Jaroslava a Petra a duše v očistci.

Na poděkování Bohu za dar manželství a živou rodinu.
Za + Jindřicha Hermu a manželku.
Za Ladislava Nováčka, 2 dcery, manželku, 3 vnuky a duše v očistci.
Za Josefa Kokeše, rodiče z obou stran a duše v očistci.

Za farníky.
Sbírka na opravy ve farnosti
Za Václava Nováčka, manželku Marii a Františka Adámka z NB.
Za + Jaroslava Foltu k nedožitým 92 létům života.

