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Co je s tím Adventem?
Je Advent pouhá příprava na vánoční svátky? To, že na důležité
okamžiky svého života je nutná příprava, je zřejmé.
Jakmile ji zanedbáme,
nebo dokonce vynecháme,
„zpláčeme nad výdělkem“.
Jen namátkou: zkoušky ve
škole, sportovní zápas, ale i
manželství, atd.
V tomto smyslu je Advent
důležitou přípravou na
vánoční pohodu v rodinách,
ve farnostech……
Úklid, výzdoba, nákupy,
dárky, vaření, pečení,….
Ale Advent je i
„hodnota“ sama. Velký dar
pro toho, kdo ho příjme a
využije.
Je to postupné navyšování
opětného uvědomování si, že
jsem Boží dítě a Bůh je jen
pro mne – i pro mne přichází na tento svět, aby mě potěšil, povzbudil,
provázel, pomáhal a směřoval k Nebi.
Roráty, prorok Izaiáš, anděl Gabriel, Zachariáš, Alžběta, Jan Křtitel,
Josef, Marie, to vše dělá z adventních dnů podle ohřevu sluncem studené
dny, ale zároveň i dny bohaté na slunce Boží lásky.

Pokusme se opět, třebaže to možná vloni, nebo možná i předloni
nevyšlo, dát do souladu Advent přípravy s Adventem prožívání.
otec Bohuslav
ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Každý sudý čtvrtek 01.12.2016
10.00 hod.
15.12.2016
10.00 hod
Vždy od 09.30 Modlitby matek
Náboženství pro dospělé
Pondělí
12.12.2016
Čtení Bible
Pondělí
Dětská schola
Každý pátek

05.12.2016
19.12.2016

Velká schola
Každý čtvrtek

20.00 hod

19.00 hod
19.00 hod
od 16.30 hod

od 19.00 hod

Modlitby matek
Každou sobotu po ranní mši svaté
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek

17.00 – 19.00 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
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
od 16.15 hod přede mši sv.

Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod

Rozjímavý růženec
Každou první sobotu v měsíci se modlíme rozjímavý růženec už 6.40hod,
tak prosím, kdo může, přijďte do kostela o něco dříve.
Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
Roráty
Od pondělí 28.11. budou v našem farním kostele každé ráno roráty. V
pondělí až čtvrtek od 6.45 hod a v sobotu od 7.30 hod, v pátek v 18.00
hod. Po mši svaté bude snídaně na faře pro děti a mládež, dospělí káva,
čaj. Odchod do školy nejpozději v 7.40 hod. Děti budou dostávat dřevěné
korálky na výrobu růžence. Lucerničky nebo lampiony děti s sebou.
Srdečně zve a těší se otec Bohuslav
Novéna k svatým manželům Martinovým od 2. prosince do 11. prosince
2016
Chceme se opět ve farnosti sjednotit při společné modlitbě za nemocnou
maminku a její rodinu.
Vybraly jsme novénu k svatým manželům Zélii a Ludvíku Martinovým
(rodičům sv. Terezie z Lisieux). Jsou vzýváni jako svatí manželé a
rodiče, na jejich přímluvu, byli uzdraveni mnozí nemocní. Doufáme, že
budou předkládat naše prosby Bohu s velikým pochopením, protože ve
svém společném životě bojovali s mnoha těžkostmi a také s nemocí, od
níž chceme uzdravení vyprosit.
Novénu se začneme modlit společně v pátek 2. prosince po večerní mši
svaté, pokračovat budeme samostatně doma v rodinách následujících 8
dní a ukončíme ji společnou poutí v neděli 11. prosince na sv. Hostýn,
kde bude ve 14.15 sloužena mše svatá. Připojit se může každý, text
novény i uspořádání bude možné získat v kostele.
Maminky z farnosti
Adventní bohoslužby v Krmelíně
V adventní době se budou konat bohoslužby v kostele sv. Jana a Pavla
v Krmelíně každou středu od 18.00 hod.( 30.,7.,14,21.12.)
Jana Paličková

Mikulašské divadlo
V neděli 4. prosince v 15.00 hod jsou všichni, malí i velcí, zváni na
pohádku „O režné nitce“ do KLD. Dárky označené jménem dítěte si
přineste s sebou. Občerstvení zajištěno.
Zvou skauti z farnosti
Koncert Kněžské gregoriánské scholy
Pro ty, kdo se chtějí zaposlouchat do tónů Gregoriánských chorálů, se
uskuteční v sobotu 10.prosince 2016 v našem farním kostele sv. Jana
Nepomuckého vystoupení Kněžské gregoriánské scholy. Začátek v 18.00
hod. Všichni jste srdečně zváni. Z tohoto důvodu bude mše svatá
výjimečně již v 17.00 hod.
Pozvání na duchovní obnovu
Zveme všechny farníky na duchovní obnovu, která se bude konat v
krmelínském kostele v sobotu 10.12.2016 od 14,00 do 19,00 hod.
na téma " Jsem chrámem Ducha svatého?"
Exercicie povede o. Bogdan Stepien z Přívozu a program bude
následující:
14.00 hod. zahájení a první přednáška
15.00 – 16.30 hod. výstav Nejsvětější Svátosti a příležitost ke svátosti
smíření
17.00 – 17.45 hod. druhá přednáška
18.00 hod. mše svatá s prosbou za uzdravení, smíření a odpuštění
Tuto malou duchovní obnovu jsme uspořádali u příležitosti otevření
našeho Centra setkávání, abychom se mohli duchovně ztišit a uvědomit
si, jestli já sám žiji v lásce a přátelství s Bohem a ve společenství
navzájem.
V nedělí 11.12. bude mimořádná sbírka na lidi postižené válkou v Sýrii.
Putování ke křížku
V neděli 11. 12. 2016 odpoledne od 15.00 hod. zvou Proskovice všechny
děti a jejich rodiče k adventnímu putování ke křížku v poli.
Za pořadatele srdečně zve Martin Menšík
Betlémské světlo a živý Betlém
Skauti budou v prosinci předávat Betlémské světlo 24. prosince v kostele
sv. Jana Nepomuckého po ranních chválách a půlnoční mši svaté.

Odpálit si jej můžete také od 16.00 hod u živého betléma před farní
budovou,ke kterému zveme všechny rodiny s dětmi a lidi dobré vůle.
Skauti ze Staré Bělé
VÁNOCE

VÁNOCE

VÁNOCE

VÁNOCE

Vánoční zpověď
Před Vánocemi bude možno přistoupit ke svátosti smíření v tyto dny:
Sobota
17.12.2016
od 9.00 do 12.00 hod
od 14.00 do 16.00 hod
Přítomnost cizích zpovědníků
Čtvrtek
22.12.2016
od 17.00 do 19.00 hod
Vánoční pořad bohoslužeb v naší farnosti
Stará Bělá:
Štědrý den 24. 12. 2016
07.30 hod
Ranní chvály
15.00 hod
Mše svatá s otvíráním Betléma
22.00 hod
Vigilie Slavnosti Narození Páně
Slavnost Narození Páně 25. 12. 2016
07.30hod
Slavnostní mše svatá
10.00hod
Slavnostní mše svatá
Svátek sv. Štěpána 26. 12. 2016
07.30 hod
Slavnostní mše svatá
10.00hod
Slavnostní mše svatá
25. 12. a 26. 12. bude možnost navštívit jesličky v našem farním kostele
od 11.00 hod do 17.00 hod.
Krmelín:
Štědrý den
Sl. Narození Páně
Sv. sv. Štěpána

24. 12. 2016 22.00hod
25. 12. 2016 08.45hod
26. 12. 2016 08.45 hod

Půlnoční mše sv.
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.

Proskovice:
Štědrý den
Sl. Narození Páně

24. 12. 2016 22.00 hod
25. 12. 2016 10.00 hod

Půlnoční mše svatá
Slavnostní mše sv.

Sv. sv. Štěpána

26. 12. 2016 10.00 hod

Svátek sv. Silvestra 31. 12. 2016
Stará Bělá
17.00 hod

Krmelín

23.30 hod
24.00 hod
16.00 hod

Slavnostní mše sv.

Mše sv. na poděkování
za uplynulý rok
Předpůlnoční adorace
Přípitek na faře
Mše sv. na poděkování za
uplynulý rok

Informace o bohoslužbách na: www.starabela.farnost.cz
Udělejme na Vánoce radost dětem! Na Štědrý den při mši svaté v 15 hod.
v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé bude skautské středisko
Stará Běla pořádat každoroční sbírku dárků pro děti ze sociálně slabých
rodin, které tráví vánoční svátky v azylových domech. Tyto děti nemají
štěstí, aby vyrůstaly v úplných rodinách a trávily vánoční čas v rodinném
kruhu. Jejich chvíle chceme zpříjemnit předáním vánočních dárků na
Štědrý den. Děti nejvíce potřebují: • stolní hry • psací potřeby (pastelky,
fixy, pouzdro…) • výtvarné potřeby (modelína, voskovky…) •
pohádkové knížky • plyšové hračky. Sbírka se týká všech, kteří chtějí o
Vánocích vykouzlit úsměv na dětských tvářích a potěšit jejich srdce.
Každému dárci upřímně děkujeme ϑ
Světlušky a skauti ve Staré Bělé
Dárek na víc
Zveme všechny děti k adventní aktivitě – Dárek navíc. Peníze ušetřené na
sladkostech v době adventní zabalíte na štědrý den do vánočního balicího
papíru a vložíte do Betléma v kostele. Za tyto peníze se dostanou dárky i
k dětem na misiích.
o. Bohuslav
Vánoční příběh v Krmelíně
Zveme vás všechny dne 26. 12. 2016 v 18,00 hod. do krmelínského
kostela na Vánoční příběh, který si připravily děti z Krmelína.
Jste všichni srdečně zváni.

DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE!

Štědrý dar pro betlémské děti
Život je dar, kterého je potřeba si vážit a chránit jej. Každý člověk je
jedinečný
a neopakovatelný. Všichni počítáme s životem jako s něčím, co je
samozřejmé. Ne všechny počaté děti však mají tuto samozřejmou
jistotu. Mezi námi žijí těhotné ženy, které se ocitají v situaci, kdy
v tísni rozhodují o životě svého dítěte a chybí jim při tom zázemí
rodiny, partnera, podpora vztahová a materiální, i potřebné
informace.
Proto vznikl Nadační fond Betlém nenarozeným, který šíří myšlenku
ochrany a úcty k životu dětí před narozením. A protože počatým dětem se
dá pomoci skrze pomoc poskytnutou jejich matkám, zrekonstruoval
nadační fond s pomocí dobrovolníků dům, který se nachází v Čechách
v Hamrech u Hlinska. Tento Azylový dům pro těhotné ženy v tísni nabízí
těhotným matkám z celé ČR, kterým náročné okolnosti zkomplikovaly
život natolik, že zvažují ukončení života dítěte, lidské zázemí, podporu i
praktickou pomoc. Poskytovatelem sociální služby je Obecně prospěšná
společnost Dlaň životu, kterou nadační fond za tímto účelem založil a
provoz azylového domu finančně podporuje (www.dlanzivotu.cz).Již
druhým rokem realizuje nadační fond kampaň „Štědrý dar pro betlémské
děti“. Hlavní myšlenkou kampaně je, že každé DÍTĚ JE DAR. Informuje
veřejnost o poskytované službě pro těhotné ženy v tísni a také touží získat
finanční podporu lidí, a to formou, která je jim blízká. V naší farnosti se

máme možnost připojit k této finanční podpoře sbírkou, která proběhne
na svátek Svaté rodiny 30.12.2016.
Za Nadační fond Betlém nenarozeným děkuje Jana Paličková

TYPY Z FARNÍ KNIHOVNY TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
Silas – Starověký písař
Francine Riversová
V Bibli se jeho jméno vyskytuje jen
12x (9x jako Silas 3x jako Silvánus).
Autorka
z na
první
pohled
nepodstatné postavy vytěžila celý
příběh a atmosféru doby prvních
křesťanů. Sledujeme osudy sv. Petra
a sv. Pavla očima písaře, který je na
cestách doprovázel. Nabízí nám tak
poněkud jiný pohled. Mohlo to tak
být? Uvědomujeme si, že apoštolové
byli obyčejní lidé, čelili strachu,
pýše, nejistotě. Přesto našli nakonec
odvahu.
„Vyčerpaný a pronásledovaný Silas
přichází do domu křesťanů, aby tam
hledal odpočinek a také se pokusil
obnovit svou umírající víru. Na
přání hostitelů začne sepisovat svůj
životní příběh – vždyť těch, kteří
znali Ježíše a chodili s Pavlem a
Petrem kvůli pronásledování a popravám již mnoho nezbylo.
Jedná se vlastně o převyprávěnou knihu Skutků apoštolů. Má silný
misijní podtext, zdůrazňuje to, co bylo v Silasově době důležité – aby
Ježíše jako svého Pána a Božího syna přijal co největší počet
lidí.“ (klubknihomolu.cz)

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se v uplynulých dnech zapojili do příprav farního
dne, ať už chystáním sálu, přípravou občerstvení, buchtami, obsluhou a
úklidem po akci, či prodejem knih. Rovněž velký za dík Honzovi
Pasečnému za připravené promítání ze života farnosti, všem hercům a
jejich režisérce Martě za zdařilé divadelní představení a moderátorovi
panu Forgačovi, kteří přispěli k dobré náladě během odpoledne.
otec Bohuslav
Prosba
Na poděkování farníků v neděli 20.11. se ztratila mikina (černá, bavlněná
klokanka přes hlavu). Byla umístěna v šatně KD na okně. Prosím o
vrácení (nejlépe do sakristie kostela v Bělé). Předem díky. Š.A.
Den otevřených dveří na Biskupském gymnáziu v Ostravě
Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá 7. prosince 2016 od 9. do 16.
hodin Den otevřených dveří, srdečně zveme širokou veřejnost a zejména
zájemce o studium, na našem gymnáziu je možné studovat ve čtyřletém a
osmiletém studijním cyklu. Další možnost prohlédnout si prostory
gymnázia a informovat se o obsahu studia nabízíme ještě 26. ledna 2017
také od 9. do 16. hodin. Informace o dění na Biskupském gymnáziu
najdete na webu školy www.b-g.cz
Adventní koncert Biskupského gymnázia v Ostravě
Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá pro širokou veřejnost
tradiční Adventní koncert, který se uskuteční 13. prosince 2016 od
17:00 hod v kostele sv Cyrila a Metoděje v Ostravě Pustkovci. V
programu vystoupí také sbor učitelů Biskupského gymnázia v Ostravě.
Na koncertě bude možnost podpořit pomoc České katolické charity lidem
trpícím v Sýrii a Iráku formou zakoupení výrobků.
Pavel Stuchlý pavel.stuchly@gmail.com

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

Nebe
Jedna osmiletá dívenka popsala ve školním slohovém cvičení takto svou rodinu:
„Máme doma dvě místnosti, dvě postele, malé okno a bílou kočku.
Jíme u nás jen večer, když táta přijde
domů a přinese chleba a sušené ryby.
U nás doma jsme všichni chudí, ale
táta má oči modré jako nebe, maminka
má oči modré jako nebe, bráška má oči
modré jako nebe, i kočka má oči modré
jako nebe. Když sedíme všichni u stolu,
zdá se, že jsme všichni v nebi.“
„Poslouchejte, hle, stojím přede dveřmi
a tluču, zaslechne – li kdo můj hlas a
otevře mi, vejdu k němu a budu s ním
večeřet a on se mnou.“
( Zjevení Janovo 3,20 )
Bruno Ferrero : Ptačí zpěv pro duši

Štědrovečerní vigilie
V tajemné hořcové zahradě
Vzlyká hvězda
A tiskne se do koutku okna
Za nímž pod rouškou kyne těsto
Maminka trpělivě hlídá kvásek
Anděl poztrácel svá peříčka v předsíni
A tichounce našlapuje
Jako tikot pendlovek
V důvěřivých očích dětí se odráží
Plachá vroucnost štědrovečerního jablka
Chystají se skořápky pro naše vyplutí ...
Hana Rakusová

Skončil Svatý rok Božího milosrdenství, ale
Boží milosrdenství trvá dále.

1.
2.

27.
28.
29.
30.

06.45
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.45
06.45
06.45
06.45
18.00
18.00
07.30
17.00
07.30
10.00
06.45
06.45
06.45
06.45
18.45
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.45
06.45
06.55
06.45
18.00
15.00
22.00
07.30
10.00
07.30
10.00
18.00
06.55
06.55
18.00

31.

17.00

3.
4.
Ne
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ne
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
Ne
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ne
26.

Za Vlastimila Javorka, oboje rodiče a duše v očistci.
Mše svatá.
Za + Eduarda Kopku, manželku Antonii, syna a dcery.
Za živé a zemřelé dobrodince.
Za + Jiřího Stuchlého, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za farníky.
2. neděle adventní
Za + Ludmilu a Jaroslava Havránkovy, duše v očistci a za živou rodinu.
Za + bratra.
Za + Jiřího Madara a Marii Burešovou a požehnání pro obě živé rodiny
Za + rodinu Bukovsku, Nováčkovu, švagrové, bratra a duše v očistci.
Za rodiny, které nemohou mít děti a za duše nenarozených.
Za + P. Dr. Pavla Forgače. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvot. hříchu
Na jistý úmysl.
Za Vratislava Sýkoru, rodiče, bratra a živou i zemřelou rodinu.
Za pana Jaroslava Kokeše, manželku, syna a živou rodinu.

Za farníky.
Sbírka „ Na lidi postižené válkou v Sýrii“
Za manžely Roberta a Ludmilu Rohlíkovy.
Mše svatá
Za Marii Adámkovou, manžela, syna, sestry, švagra, rodiče a rodinu Dluhošovu.
Za + rodinu Foltovu, za dar zdraví a další Boží ochranu pro celý rod.

Za Viléma Šindela, manželku, rodiče a vnuka.
Za ochranu nenarozeného počatého života dětí.
Za + Cyrila a Karlu Chmelařovy a Karlu Sovákovou.

Za + maminku Emilii Paňákovou a její maminku Marii Galačákovou a zbytek rodiny.
Za rodinu Svěchovu a Hořínkovu, na poděkování za 20 let a 82 let života a Boží ochranu.

Za + Antonii Ličkovou a Teofila Ličku.
Za farníky
Mše svatá.
Mše svatá.
Za + Alenu a Libora Nováčkovy, duše v očisti a za živou rodinu.
Za + rodiče Zitu a Rudolfa Prorokovy a rodinu Paličkovu.
Za Vincentinské misionáře v Africe.
Mše sv. s otvíráním Betléma za rodiče a děti.
Štědrý den
Za farníky

Za farníky.
Slavnost Narození Páně
Mše svatá
Sbírka na opravy ve farnosti
Za +Štěpána Holaina, manželku Annu a pravnuka Tomáše. Svátek sv. Štěpána
Za kněze působící a ty , kteří působili a ty, kteří pocházejí z naší farnosti.
Za + Emila Nováčka, manželku, syna, rodiče, sourozence a duše v očistci.

Za + Jana Mrvu a živou rodinu
Za + Řehoře Krejčíčka, manželku, dceru a vnuka Zdeňka.
Za + Karla a Jaroslava Lyčkovy, syna Jaroslava, Ing. Václava Rozehnala,
živé a zemřelé rodiny Rozehnalovy a duše v očistci
Na poděkování za uplynulý rok

