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ZÁŘÍ 2017

Zůstaň s námi, den se schyluje ( Lk
24,29 )
Končí čas letní, čas dlouhých dnů,
čas, který milují nejen děti a studenti.
Cestování, odpočinek v přírodě ,
sklizeň toho, co se urodilo, chlazené
pivo, popřípadě teplý párek na
zahrádkách
skutečných
nebo
restauračních., to máme rádi i my
dospělí.
Má teď nastoupit smutek z vědomí
nových skutečností?
Každá mše svatá nabízí jiné řešení.
V dialogu na začátku preface je výzva:
„Vzhůru srdce!“
Odpovídáme: „Máme je u Pána!“
Co to znamená mít srdce u Pána nám mohou přiblížit slova
žalmu 51.
Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Obnov ve mně ducha vytrvalosti!
Vrať mi radost ze své ochrany
A posilni mou velkodušnost.
Častěji si je opakujme a čerpejme z nich radost a odvahu ke
každodennímu životu a stále budeme mít srdce u Pána.
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
Náboženství pro dospělé
Pondělí
25.9.2017
20.00 hod.
Téma: Postoj církve k umělému oplodnění a jeho důvody. Jak tento postoj
vysvětlit běžným křesťanům i lidem žijícím mimo církev?
Čtení Bible
Pondělí

18.09.2017

19.00 hod

Dětská schola
Každý pátek

od 16.30 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 – pozor změna!! Každou 3. středu v měsíci
18.00 hod
mše sv. za ochranu počatého nenarozeného života
dětí.
Po mši svaté modlitby Hnutí pro život
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po večerní mši svaté
Modlitby matek
Každou sobotu

po ranní mši svaté

Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
Neděle 17 9. 2017 –
Mše svatá
Stará Bělá
07.30 a 09.00 hod
Krmelín
08.45 Krmelínský kopec
Nová Bělá
11.00 hod slavnostní poutní
mše sv.( svátek Povýšení s v. Kříže) v Domě
pokojného stáří
RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ !

RŮZNÉ!

Změna mši svatých ve středu
Od 6.září se přesouvá ve středu mše svatá z ranní na večerní v 18.00 hod .

Pozvání k děkovné bohoslužbě u příležitosti 750. výročí Ostravy
Milovaní bratři a sestry,
přijměte mé pozvání na sobotu 9. září, kdy se v 10.00 hod. na
Masarykově náměstí v centru Ostravy uskuteční děkovná bohoslužba u
příležitosti 750. výročí města Ostravy. Mše svatá byla připravena z
iniciativy Města Ostravy a je na nás věřících, abychom se slavením
eucharistie připojili k díkůvzdání za dosavadní historii města a zároveň si
vyprosili pro sebe a hlavně pro všechny, kdo nesou zodpovědnost za toto
město, Boží pomoc a ochranu. Součástí bohoslužby bude žehnání praporů
jednotlivých obvodů, hasičů, skautů a dalších složek podílejících se na
životě města. Ke slavnosti jsou zváni biskupové sousedních diecézí a
partnerských měst Ostravy, naši ekumeničtí bratři a sestry, ale také široká
veřejnost. Věřím, že svou hojnou účastí a přítomností společně projevíme
to, k čemu vyzýval apoštol Pavel: "Ať se konají prosby, modlitby,
přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v
rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem" (srov. 1 Tim
2,1–2). Oslava 750. výročí města je k tomu vhodnou příležitostí.
Srdečně zve
František Václav váš biskup
Mše svatá na Krmelínském kopci
Zveme vás všechny na mši svatou na Krmelínský kopec, která bude
sloužena v neděli 17.9.2017 v 8,45 hod. na svátek Povýšení svatého kříže.
Srdečně zvou krmelínští farníci
Bělské dožínky
v neděli 24.9. v 10.hodin Poděkování za úrodu Bělské dožínky. Mše
svatá pod otevřeným nebem za školní jídelnou. V případě nepříznivého
počasí v kostele sv. Jana Nepomuckého.
Hlavním celebrantem P. Jan Czudek
Markéta Nováčková
Skautský den a Safari
Akce pro všechny malé i velké děti a jejich rodiče. V neděli 10. 9. 2017
v 15.00 hod sraz na Nová Bělá u nové mateřské školky. Předpokládaný
konec akce je v 19.00 hod. Akce se bude konat u myslivny v Nové Bělé.

Pro větší děti je připravena tradiční akční hra SAFARI. Menší děti se
můžou zapojit v doprovodných soutěžích.
Občerstvení, čaj, buchty a špekáčky budou zajištěny.
V neděli 17. 9. 2017 v 9.00 hod bude sloužena mše svatá za skauty
v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé.
Za skautské starobělské středisko srdečně zve Drobek
Svatováclavský hudební festival
V úterý 26. 9. 2017 v 18.00 se koná v našem farním kostele sv. Jana
Nepomuckého koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu.
Program: Adam Michna z Otradovic – Labyrint lásky.
Pozor, změna mše svaté! Z důvodu pořádání koncertu bude mše svatá
přeložena z večera na ráno na 06.55 hod.
Pozvánka pro mládež od 14 let do Tater
27.9.-30.9.2017 Uphill in Tatras, výstupy v Tatrách pro věkovou skupinu
14+.
Jan Pasečný
Pozvánka na kurz angličtiny pro předškoláky
Srdečně zvu rodiče či prarodiče s dětmi od 3 do 7 let na již roky ověřený
kurz angličtiny
FUNNY ENGLISH. Pro doprovod není
požadována žádná úroveň angličtiny. Výuka probíhá prožitkovou formou
– písničky, básničky, pohádky spojeny s hrou, pohybem. Děti dostanou
řadu materiálů, pomůcek, CD. Pro individuální přístup je počet dětí
omezen na 10. Budeme se scházet 1x týdně po 45 minutách na faře, a to
ve středu v 16 hod. Začínáme
20. září 2017. Cena kroužku je 100 Kč
za účast na vyučovací hodině.
Pro rezervaci místa volejte: 604 993 244
Těším se na Vás
Mgr. Pavlína Hajchelová
pište: pavla.foltova@post.cz
Turnaj ve stolním tenise –„O pohár faráře“
V neděli 30. 9. se koná turnaje ve stolním tenise – „O pohár faráře“.
Začátek v 15.00 hod v KLD.

Intence
Od září 2015 se přijímají intence na mše svaté na rok 2018. Lístky
s úmysly a kontaktem na sebe (jméno, telefon popřípadě, adresa)
odevzdejte prosím do sakristie kostela nebo na faře.
Výuka náboženství:
Stará Bělá, Proskovice, Nová Bělá místo výuky fara
Pondělí:
1.třídy
13.00 – 13.45 hod
2.třídy
14.00 – 14.45 hod
5.třídy
15.00 – 15.45 hod
6. – 9.třídy
16.00 – 16.45 hod
Čtvrtek:
3.třídy
14.00 – 14.45 hod
4.třídy
15.00 – 15.45 hod
Krmelín
Středa
1. - 5.třídy
Z FARNÍ KRONIKY

místo výuky škola
14.00 – 14.45 hod
Z FARNÍ KRONIKY

Z farní kroniky k výstavbě a posvěcení kostela v Proskovicích
R. 1940
V létě roku 1940 byli požádáni rolníci, aby zdarma přivezli
z cihelny v Mariánských Horách a Zábřehu cihly na novou kapli
v Proskovicích, kde katolíci s velkým nadšením jsou odhodláni postavit
novou prostornou kapli a skládají k témuž účelu značné dary.
R. 1941
V neděli 4.5.1941 byl panem farářem slavnostně posvěcen
základní kámen nového kostela v Proskovicích a hned bylo započato se
stavbou.
Jelikož lesní úřady smí prodávati dřevo stavební pouze na lístky, byli
požádáni majitelé lesa, aby darovali každý aspoň jeden strom nebo trám
na kostel v Proskovicích a bylo této prosby poslechnuto a všechno dřevo
bylo takto sehnáno. Také všechny cihly a mnoho písku přivezli rolníci
zdarma, takže nový kostel do zimy byl pod střechou.
R. 1943…..Aby katolíkům v Proskovicích se pomohlo finančně při stavbě
nového kostela, byla oznámena ofěra v kostele (NB) a vynesla 10.058,-K.

R. 1946
V neděli 29. září bylo slavnostní posvěcení nového kostela
v Proskovicích, které vykonal nejdůstojnější světící biskup Stanislav Zela
z Olomouce.
Přijel již večer na sv. Václava do Staré Bělé a měl ve farním kostele
slavné sv. požehnání.
V neděli před 9 hod. odjel do Proskovic, kde u slavobrány postavené u
školy byl slavnostně uvítán místním farářem Josefem Střížem,
družičkami, zástupci okresního i místního Národního výboru, p. inž.
Junkem jako předsedou Kostelního výboru z Proskovic atd., a pak
v slavném průvodu byl veden k novému kostelu po silnici vyzdobené
celým mořem praporů.
U kostela bylo slavnostní kázáni, které měl kaplan P. Alois Vašica
z Olomouce a po kázání bylo slavné posvěcení kostela sv. Floriána. Po
svěcení bylo v hostinci p. Psoty velká hostina, které se účastnilo na 155
hostů v čele s p. biskupem Zelou. Bylo proneseno mnoho přípitků.
Pan biskup přenocoval na faře, v pondělí ráno měl o 7 hodině tichou
mši svatou za všechny umučené a popravené hrdiny celé farnosti.
Zůstal na faře celý den, až k večeru odjel do Bruzovic.
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY - TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Luc Adrian
Františkáni z Bronxu

„V chudinské čtvrti New Yorku, plné
násilí, drogových dealerů a lidí bez
domova, žije od roku 1987 nová
františkánská
komunita.
„Chcete-li
opravdu následovat ukřižovaného Krista,
jděte až na samé dno ghetta,“ řekl prvním
osmi
bratřím kardinál
O´Connor,
newyorský arcibiskup. A svěřil jim
farnost v jižním Bronxu. Příběhy z jejich
života jsou konkrétním svědectvím
milosrdenství v akci, ale i neuvěřitelné
péče Prozřetelnosti.“
Tato anotace je uvedena na zadní straně
knihy, která je docela útlá, ale co se týče obsahu velice hutná. Již

zmiňovaných osm františkánů – průkopníků, kteří založili komunitu
Franciscan Friars of the Renewal, se po deseti letech rozrostlo na 50 a
k dnešnímu dni existuje 14 komunit po celém světě.
Kniha je silná především jednotlivými příběhy nejen těch, kteří jsou
klienty františkánských center, ale také osobními svědectvími svého
povolání jednotlivých bratrů. Jde o muže, kteří se v jistém okamžiku
rozhodli velice radikálním způsobem změnit svůj život a cele ho vložit do
rukou Krista. Jako vzor své cesty si zvolili sv. Františka z Assisi.
Krátké video o této komunitě uveřejnila i TV Nova ve svém pořadu
Koření.
K zhlédnutí
je
na
tomto
odkazu:
http://tn.nova.cz/clanek/koreni/koreni-mnisi-v-new-yorku.html
Ukázka z knihy:
„Byl jsem ve vězení, a navštívili jste mě…“ Bratr Francis zaslechl tuto
Kristovu výzvu. Apoštolát ve vězení je mu obzvlášť drahý. (…)
Každý týden se tenhle vysoký františkán sebere a s kytarou v ruce vchází
se dvěma misionáři milosrdenství do bran věznice. Tato skupinka
katechizuje asi třicítku delikventů. Bratr Francis nezapomíná, že i on by
býval musel strávit velkou část života za mřížemi, kdyby jednou nevešel
do telefonní budky, kde na něj čekal Bůh.
Když popadne kytaru a vyhrne si rukávy, pohledy posluchačů přitáhne
tetování, které mu zdobí bicepsy. Ty čtyři motivy nejsou zrovna zbožné.
Mladí se ptají. A bratr Francis vysvětluje, že jako malý nebýval žádný
andílek…
Narodil se v Ilfordu, na dělnické periferii východního Londýna, v jednom
z těch typových cihlových domků, které ve smutných řadách tvoří
hornická města. Když mu byly dva roky, jeho otec, povoláním pošťák,
opustil matku. Zatímco ona marně hledala náhradu, Francis a jeho starší
bratr rostli jako dříví v lese. …
Markéta Jurišicová
PŘÍBĚHY MYŠLENKY PŘÍBĚHY MYŠLENKY PŘÍBĚHY
V lese
„Proč chodíš každý den do lesa?“
„Modlím se tam.“
„Vždyť Bůh je přece všude, nebo ne?“
„Samozřejmě.“

„A je Bůh všude na světě stejný?“
„Ano, Bůh je stejný všude.“
„Tak proč chodíš do lesa?“
„Protože v lese nejsem stejný já.“
Johanka z Arku slýchala hlasy pocházející od Pána. Francouzského
následníka trůnu to rozčilovalo.
„Pořád ty tvoje hlasy,“ stěžoval si. „Proč je neslyším já? Král jsem
přece já, ne ty!“
„Ty hlasy doléhají i k tobě, králi,“ odpovídala mu Johanka. „Jenomže
ty je neposloucháš. Ty si večer nesedneš na pole, abys je slyšel. Když na
věži zvoní Anděl Páně, rychle se pokřižuješ a tím to pro tebe končí. Kdyby
ses modlil srdcem a naslouchal znění zvonů, i když přestanou bít, slyšel
bys ty hlasy stejně jako já.“
( Z knihy Bruno Ferrero: Osvěžení pro duši)
Kde domov můj ?
Kde domov můj, kde domov
můj?
V Staré Bělé voní hnůj.

Žárem polní cesta puká,
čáp se vrací zpět na luka.

Kohout Josef ráno pěje,
včelky letí do šalvěje.

Jak čekanka nebe celé.
Až já jednou půjdu z Bělé,

Nad vískou se duha vzpíná,
vítá mě už z Krmelína.

na hřbitůvek pod macešky,
nezalehne mě sen těžký !

Kostelíček - svatý Jan z vršku hledí do všech stran.

Bude mi z v něm vonět býlí,
když se večer ponachýlí ...

Mávat můžeš hoře Lysé,
na obzoru tmavě skví se.

Hana Rakusová

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka říjnového čísla je do 22.9. 2017.
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce

Poděkování za dar víry i života, prosba o ochranu pro celé rodiny dcer i vnuků, obrácení
a dary Ducha Svatého.
Za Ivanu Kabzanovou a živou rodinu.

1.

06.55
18.00

2.

07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
18.00
18.00

Za Josefa Šeredu, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za + rodinu Hanzlíkovu a Blaščokovu a zas duše v očistci.

06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
18.00
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
18.00
18.00
06.55
18.00

Za + Jiřího Gospoše a živou rodinu.

07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
06.55
18.00
07.30
09.00
18.00
07.30
18.00

Za + P. Vítězslava Andrýska, rodiče, sourozence a duše v očistci.

3.
Ne
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ne
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
Ne
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
Ne
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Za + Alenu a Libora Nováčkovy, duše v očistci a za živou rodinu.
Za farníky
Za + Václava Sýkoru a jeho dvě manželky Jarmilu a Miladu a za + dceru Věrku.

Za Václava Nováčka, rodiče, sourozence a živou rodinu.

Na poděkování za 20 let manželství s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro
celou rodinu.
Poděkování za dar života a zdraví a za celou rodinu Bandíkovu.

Nar. Panny Marie

Na jistý úmysl.
Za Zdeňka Lyčku, manželku a syna Zdeňka.
Za farníky.
Za Václava Menšíka a živou rodinu.

Za Wojciecha a Anjelu Krajewských, vnučku Renátu a duše v očistci.

Za + Ludmilu Volnou, manžela, syna a sourozence.
Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.

Za živé a zemřelé členy KDU-ČSL z Nové Bělé.

Za + Ludmilu a Jaroslava Havránkovy, duše v očistci a za živou rodinu.
Na poděkování za 55 let života s prosbou o ochranu pro celou rodinu.

Za + Leopolda Teicherta, manželku a za živou rodinu.
Za farníky
Sbírka na církevní školy
Za živé a zemřelé skauty a za dobrodince skautského střediska.
Za + Evženii Havránkovou, Karlu Žůrkovou a rodiče Havránkovy.
Za + Jana Skácela, rodiče a duše v očistci.
Za počatý nenarozený život dětí.
HPŽ
Za Ladislava Nováčka, manželku, 2 dcery, 3 vnuky a duše v očistci.

Na poděkování Pánu Bohu za 30 let manželství, za přijatá dobrodiní s prosbou
za ochranu a pomoc pro celou rodinu Zezulkovu.

Za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu pro celou rodinu Valovou.

Za + Růženu a Františka Forgačovy a dceru Adélu.
Za farníky.
Sbírka na opravy ve farnosti
Za Františka Hořínka a rodiče Ludmilu a Václava.
Za + Františka Hořínka a rodiče.
Poděkování za 70 let života a živou rodinu.
Za + Václava a Cecilii Dedkovy, rodiče, děti, vnuka a duše v očistci.
Za Antonína Poláka, manželku, syna Vladislava a snachu Annu. Sv. Václava
Poděkování za 30 let života s prosbou o pevnou víru a B. požehnání pro celou rodinu.

Za Danuši Pavlovovou, Josefa Rymiece, Marii Hradilovou a rodiče.
Za Otýlii Pirklovou, sourozence a duše v očistci.

