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Rozsvítit se Kristem

Záře svící, které držíme v rukách o svátku Uvedení Páně do chrámu, není
jen vzpomínkou na událost, kdy stařec Simeon s Ježíškem v náručí chválí
Boha a děkuje Bohu, že se dočkal příchodu Vykupitele:
„Nyní můžeš, Pane propustit svého služebníka…
Neboť moje oči uviděly … světlo k osvícení pohanů
a k slávě tvého izraelského lidu.“

My se chceme nechat Kristem rozsvítit, aby skrze nás svět, společnost, ti
nejbližší, …, ale i my sami, jsme dobře viděli na cestu životem pozemským
do nebe.
Nechat se rozsvítit Kristem lze jistě různým způsobem. Jeden z těch
opravdu fungujících „zapalovačů“ je adorace. Latinské slovo: ad-oratio
znamená přitisknutí úst k ústům, políbení, objetí … tedy lásku.
„Adorace,“ říká emeritní papež Benedikt XVI., „prodlužuje slavení a
přijímaní eucharistie a duši sytí láskou, pravdou, pokojem a nadějí, protože
Ten, před nímž klekáme, nás nesoudí a neutiskuje, nýbrž osvobozuje a
proměňuje.
Při adoraci hledíme na proměněnou hostii. Skrze tento pohled nás Ježíš
přitahuje k sobě, vtahuje nás do svého tajemství a chce nás skrze ně
proměnit.“
Každý čtvrtek od 17 do 19 hodin (třetí čtvrtek v měsíci od 17 do 18 hod.)
máme možnost nechat se takto Kristem rozsvítit.
o. Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Každý sudý čtvrtek v měsíci
od 10.00 hod
Modlitby matek
od 09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
13.02.2017
20.00 hod
27.02.2017
20.00 hod
Čtení Bible pozor změna ( pouze v únoru )
Pondělí
13.02.2017
18.30 - 20.00 hod
27.02.2017
18.30 - 20.00 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 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 5.2. se koná pobožnost k Panně Marii Lurdské v Bělském lese.
Začátek v 15.00 hod v Bělském lese. Všichni jste srdečně zváni.

V pátek 13.1. se konala farní rada
Hlavní body jednání
1. Zaměstnání pana Jarka Bajorka -Rostoucí provoz KLD vyžaduje
stále více správce, který se mu bude věnovat na celý úvazek. Plat
tohoto správce se bude vytvářet pouze z provozu KLD.
2. Návrh změn začátku nedělních mši svatých:
Otec Bohuslav navrhl posunout začátek nedělní mše svaté ve Staré
Bělé v neděli z 10.00 hod na 9.00 hod. V 7.30 hod zůstane
nezměněná.
Rovněž o prázdninách zůstane pořad bohoslužeb nezměněn. Po celý
rok bude nedělní pořad bohoslužeb v 7.30 a v 9.00 hod. Změny
začnou od Velikonoc na Slavnost Zmrtvývstání Páně 16.4.2017.
Změnou chceme dosáhnout lepší možnost k setkávání farníků i po
mši svaté na faře.
3. Pouť ke svatému Janu Nepomuckému – v rámci Starobělské poutě
prodej knih a náboženských předmětů – Karmelitánské
nakladatelství. V jednání je účast prodejců z křesťanských
knihkupectví.
4. Poutní zájezd do Nepomuku – hledání vhodného víkendového
termínu.
5. Čtvrteční adorace – viz článek
6. Návrh na opravu Lurd v Bělském lese - oblíbené poutní místo
7. V Proskovicích vybudovat kanalizaci a WC.
8. V Krmelíně vykácení lip před kostelem
9. Dokončit bezbariérový přístup do kostela
10. Pokračování opravy krovu farního kostela ve Staré Bělé
11. Restaurování sochy Pána Ježíše ve farním kostele
Čtvrteční adorace
Na lednové farní radě jsme se mimo jiné zabývali pravidelnými
čtvrtečními adoracemi. Nejen pro mne, bylo novinou, že je-li vystavena
Nejsvětější Svátost, měl by vždy před ní někdo adorovat. Je projevem
neúcty, pokud je při výstavu kostel prázdný. Otázka zněla: „Jak zajistit, aby
se tak v našem kostele nestávalo?“
Po krátké debatě jsme se shodli, že nejsnazší bude zavést pravidelné
služby. Tato forma se ostatně v naší farnosti opakovaně osvědčuje.
Povinnost neleží na jednotlivci, ale na skupině, která spolu komunikuje a
přizpůsobuje se potřebám svých členů. Ne každý má čas stále.

Jde tedy o to, zajistit na každý čtvrtek někoho, kdo bude v kostele v době
od 17:00 do 18:00 hod., a dalšího, kdo ho vystřídá v době od 18:00 do 19:00
hod. Když se přihlásí takových lidí 8, vyjde na ně služba 1x za měsíc. Pokud
jich bude více, bude to méně často.
Nejvíce se líbil návrh „služby“ celé konkrétní rodiny, která si službu
rozvrhne podle svých možností.
Vyzýváme tedy nejen rodiny, ale i jednotlivce nebo společenství, kteří by
se chtěli do této služby zapojit, ať se zapíší do seznamu v sakristii kostela do
19. února. Všichni zájemci pak obdrží rozpis služeb, který bude platný od
března tohoto roku.
Někomu se možná zdá, že adorace je ztráta času, nebo si s ní zkrátka neví
rady. Já osobně ji mám ráda, protože tam konečně zažívám při modlitbě
klid a často jsem překvapena, jak rychle mi čas uběhl, kolik řešení jsem
nalezla a jaký pokoj si odnáším.
Nezbývá než říct: „Přidejte se.“
Markéta Jurišicová
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Dětský maškarní ples
V proudu plesové sezóny maminky společně se skautkami uspořádali

dětský maškarní ples. Ples se velice vydařil přišlo spostu malých dětí a
jejich rodičů a prarodičů. Pohádkovým autobusem jsme se rázem ocitli v
pohádkách a nestačili jsme se divit šikovností naších děti. Jménem
organizátorů děkujeme všem co nám při plese pomáhali hudbu nám
pouštěla Maruška Kokešová, moderátorskou dvojici se nám podařilo
omladit a byli to dva Vaškové Stuchlí celé zázemí šatny si vzal na starosti
svědomitě Pavel Dlouhý. Pohádkový autobus který vyrobila rodina
Kutačová se nám velice líbil a zůstane nám na památku a pro práci s dětmi
při setkávání dětí na Skřítku Kvítku. Poděkování patří všem maminkám co
zajišťovaly zdárný průběh a panu Bajorkovi za přípravu katolického domu.
maminky ze skřítka Kvítka
Tříkrálová sbírka 2017
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 2017. Vaše
dary budou opět použity především na pomoc potřebným na území města
Ostravy. Konkrétně budou dary použity na rozvoj a vybavení chráněných
dílen, kde nacházejí pracovní uplatnění zdravotně znevýhodněné osoby.

Dále budou finanční prostředky použity na podporu sociálních
služeb pro seniory, podporu lidí v závěrečném stádiu života, vybavení
startovacích bytů, které jsou určeny pro lidi ohrožené sociálním vyloučením
a další projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra. V celé Ostravě a
přilehlých obcích se do pokladniček letos vybrala rekordní částka 1 712 974
Kč (v roce 2016 to bylo 1673 867 Kč) z toho v naší farnosti 280 533 Kč.
Konkrétně se vybralo:
- ve Staré Bělé
123 995 Kč
(v roce 2016 120 036 Kč)
- v Nové Bělé
54 045 Kč
(v roce 2016 47 943 Kč)
- v Proskovicích
32 698 Kč
(v roce 2016 29 574 Kč)
- v Krmelíně
69 795 Kč
(v roce 2016 57 590 Kč)
----------------------------------------------------------------------------------Celkem
280 533 Kč
(v roce 2016 255 143 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. Tento rok byly
podmínky ke koledování extrémní. Takže všem těm, kteří vyšli do ulic
v třeskutých mrazech, které panovaly v první polovině ledna patří velké
BOHU DÍKY. 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
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
Guy Gilbert
Pokora
Jde o takzvanou „knihu do kabelky“, alespoň
pokud jde o rozměry. Kapitoly jsou krátké a hodí
se ke čtení třeba i na zastávce autobusu, nebo při
čekání u lékaře. I když vypadá nenápadně a
skromně, její obsah je tak hutný a inspirující, že
chtě nechtě musíte o textu přemýšlet a po
přečtení si říkáte: „To si budu muset přečíst ještě
jednou, nebo nejlépe pravidelně jednou
ročně.“Text na přebalu knihy:
„Neustále
škatulkujeme lidi. Srovnáváme se s druhými.

Křesťan by škatulkovat neměl. Existuje k tomu výjimečné podobenství o
farizeovi a celníkovi. Však víte, o tom přihlouplém farizeovi, který
v chrámu vykládal: „Vzdávám ti, Pane, díky, že nejsem jako ostatní, jako ti
zloději, hlupáci, lháři, atd. Ani jako ten ubohý celník támhle.“ Na druhé
straně celník, místo aby farizeovi odsekl: „Ty nádivo, co si o sobě myslíš?
Jsi snad Duch Svatý?“, přijal jeho výlevy vstřícně. Pro něj představoval
farizeův útok léčivý prostředek, který mu přinesl uzdravení. Vytěžil z něj
ještě víc pokory. Tuhle pasáž z evangelií bychom si měli často číst. My
všichni, i já, jsme jako ten farizeus, protože se snadno dokážeme vyvyšovat
nad ostatní. Skutečná pokora znamená nepovažovat se za pupek světa a
naučit se, jak umět žasnout nad Bohem, a tedy i nad svými bližními.
Zapomeneme pak sami na sebe a budeme obdivovat ostatní.“
Markéta Jurišicová
PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

Zimní hřbitov
Životy ústí do tišin,
kde vyhlazen je každý stín.
Kde místo šibenice strachu
čeká jen volnost štastných ptáků.
Myšlenky plynou do průzračna
a v křehké vločky něžní mračna.
Smíření - kotva v hlubinách.
Zapadá slunce v jasný nach.
Sněžný mír duši konejší,
netečný pro vše vezdejší.
Hana Rakusová
Strom odpuštění
Byl to zlý, nelítostný muž. Léta žil z loupežných přepadení, krádeží,
nerozpakoval se prolévat krev, napadal lidi, ubližoval, aniž by se v něm
hnulo svědomí. Byl ukrutně tvrdý, jednal bez slitování, ovládán šílenou
zuřivostí. Liboval si v rozmařilostech. Byl to ztracený člověk, proklínaný,
zcela hodný zatracení.
Jednou, když se jen tak potloukal krajem, dolehly na něj mučivé černé
myšlenky. Z jejich zajetí se mu žádným způsobem nedařilo vymanit. Pak ho
napadlo, že navštíví poustevníka, který bydlel v chatrči na skalnatém kopci.
Nemohl tam najít nic, co by se dalo ukrást, pokud by se nespokojil se

slamníkem nacpaným suchým listím – tenhle zatracenec však hledal naději,
odpuštění.
Starý poustevník ho vyslechl.
Potom se na něj usmál a ukázal na suchý strom, jehož rozštěpený
kmen byl sežehnut bleskem, a řekl mu:
„Vidíš támhleten mrtvý strom? Dojdeš odpuštění až rozkvete.“
„To znamená, jako by řekl nikdy! K čemu je tedy ten svatý muž? Pro
mě k ničemu, takže se vrátím ke svému loupení.“
Zločinec zaklel, odkopl vztekle pár kamenů a vydal se zpět dolů.
A jeho život dál plynul v novém drancování a násilí. Bylo to totiž jediné, co
uměl.
Další léta naháněl lidem strach, vzbuzoval zášť, působil zoufalství.
Jednou večer, když hledal nějaké skryté osamocené místo, kde by
povečeřel, uviděl zchátralou chalupu. Přikrčil se opatrně u malého okénka a
pohlédl dovnitř. Uviděl ženu u hrnce a kupu dětí.
Žena zpívala trochu zvláštní ukolébavku: „Spěte, spěte, děti moje,
spinkejte až do rána. Máma vaří polívčičku. Alespoň tu polívčičku. Spěte
ještě trošičku.“
Lupič vstoupil dovnitř a odklopil poklici hrnce. Byly tam jen kořínky
a listy, které se vařily ve vodě. Uchopil hrnec a všechen obsah vylil z okna.
Pak rozkrájel na kousky jemné maso z beránka, kterého ukradl právě ten
den.
Rozdmýchal oheň pod hrncem a odešel s pláčem nad takovou bídou.
Toho dne ten mrtvý strom rozkvetl.
Člověk se leckdy boří do bahna nevole, hněvu a zlosti. Je zmítán nenávistí a
nesmyslným násilím. Čím víc šermuje pažemi a hází sebou, tím víc se boří.
Pouze ruka toho, který nás potřebuje, nás může vytáhnout ven.
Z knihy Bruno Ferrero: Ptačí zpěv pro duši
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude do 21.02 2017.
Za chyby tisku neručíme Vaše redakce

06.55
06.55
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00

Za + Štěpánku Sýkorovou a za živou a zemřelou rodinu.
Za + Marii, Vincence a Petra Glonkovy a duše v očistci.
Za farníky.
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Za + Marii Kratochvílovou.
Za Jiřího Kokeše a jeho rodiče Vladimíra a Ludmilu.
Za Oldřicha Zdráhala, manželku, rodiče a sourozence.
Za + Teodora Ševčíka a rodiče.

5.
Ne

07.30
10.00

Za farníky.
Sbírka na Rádio Proglas
Poděkování za dar života a zdraví pro celou rodinu Bandíkovu.

6.
7.
8.
9.

06.55
18.00
06.55
06.55

Za + syna Tomáše Luptovce, celou živou a + rodinu.
Za celou živou a zemřelou rodinu Šindelovu a Tomáškovu.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za Libuši Dlouhou, manžela a 2 zetě.

10.
11.

18.00
07.30
18.00

Za Valentina Šeděnku, manželku, 2 dcery, 2 syny, sourozence a duše v očistci.
Za Josefa Kuděláska, manželku, duše v očistci a živou rodinu.
Za Ing. Leopolda Ronovského, sourozence, živou a + rodinu a paní Jenovefu
Havlákovou.

12.
Ne

07.30
10.00

13.
14.
15.
16.

06.55
18.00
06.55
06.55
18.45
18.00
07.30
18.00

Za + Viléma a Marii Šindlovou, syna Jiřího a vnuka Jaromíra a živou rodinu.
Za Annu Kokešovou, manžela Jaroslava a syna Ladislava a za živou rodinu.
Za nemocné dítě a zbytek rodiny.
Za + Vítězslavu Krejčíčkovou, manžela, dceru a vnuka Zdeňka.
Za počaté, nenarozené děti.
Za dobrou volbu školy, maturitu a povolání pro děti.
Za Josefa Kokeše, živou a zemřelou rodinu.
Za Aloise Matěje, manželku, syna, rodiče, sourozence a živou rodinu.

19.
Ne

07.30
10.00

Za farníky.
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží požehnání.

20.
21.
22
23.
24.
25.

06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00

Za Ludmilu Foltovou, bratra, tchána a rodiče z obou stran.
Za 40 let života a přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu pro celou rodinu.
Za + Karla Doležílka, manželku, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Za dar zdraví a další Boží ochranu.
Na jistý úmysl.
Na jistý úmysl.
Za Bohuslava Kaloče, bratry a rodiče.

26.
Ne

07.30
10.00

Za farníky.
Sbírka na opravy ve farnosti
Za + Jana Mrvu, rodiče, sourozence a duše v očistci.

27.
28.

06.55
18.00

Za + Marii Sýkorovou a za + a živou rodinu.
Poděkování za 30 let života, dary Ducha svatého a Boží vedení.

1.
2.
3.
4.

17.
18.

Za Annu Kokešovou a jejího manžela Metoděje,
Za farníky.

Pamatujme, že časté uvažování o tom, jak nás Bůh miluje, působí duši velké
dobro.

