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PROSINEC 2017

Uvodník
Už, už klepeme na dveře nového církevního roku.
/na nebi andělům zdálo se předivné jeho svaté vtělení a velmi tajemné /
(adv. píseň Kancionál 122 )
Andělům je předivné vtělení Boží!
Podivujeme se i my?
Bůh přišel v lidském těle. Přišel mezi nás. Přišel žít s námi. Přišel se za
nás obětovat. Přišel nás usmířit s Otcem. Přišel nám dát věčný život.
Přišel – nebo přichází?
Obojí!
Podivovat se tomu, co se stalo v čase teď již historickém, je dobré,
ale nestačí to.
Nový církevní rok začínající adventem nám dává příležitost žasnout ( ne
pouze divit se ), co „Svaté Vtělení“ přináší do našeho současného života.

Od vtělení a narození až po vykupitelskou smrt na kříži následně
dovršenou tak slavně a mocně zmrtvýchvstáním, nanebevstoupením a
sesláním Ducha Svatého.
A tak se naplní i další slova stejné písně.
Stále stojí u dveří, ustavičně klepe,
Zda by našel čistý dům, u tebe člověče.
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
04.12.2017
20.00 hod.
Téma: Lk 17,7-10
„Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral
nebo pásl: ‚Pojď si hned sednout ke stolu‘? Neřekne mu spíše: ‚Připrav
mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapiji; pak
budeš jíst a pít ty‘? Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo
přikázáno? Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno,
řekněte: ‚Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni
učinit.“
Jsem pro Pána nějak užitečná nebo jsem jen neužitečný služebník? Jak
mohu Bohu sloužit?
Čtení Bible
Pondělí

11.12.2017

Dětská schola
Každý pátek

19.00 hod

od 16.30 hod

Schola
Ve čtvrtky dle domluvy
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
před večerní mši svatou na faře
Modlitby matek
Stará Bělá
každou sobotu
Krmelín
každou středu

po ranní mši svaté
19.00 hod v domečku

Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
Roráty
Od pondělí 4.12. 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 budou při
večerní mši svaté. 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 také samolepky do brožurky. Lucerničky nebo lampiony děti s
sebou.
Srdečně zve a těší se otec Bohuslav
Nikodémova noc,
rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně, bude v
pondělky 11. a 18. prosince v čase od 19.00 do 20.00.
Mikulášské divadlo
V neděli 3.12. v 15.00 jsou všichni malí i velcí srdečně zváni na
pohádkový příběh Lotrando a Zubejda.
Srdečně zvou Skauti
Adventní mše svaté v Krmelíně
V adventu budou slouženy v krmelínském kostele mše svaté v
úterky 5.12., 12.12. a 19.12.2017 od 18,00 hod.

Večer chval
Ve čtvrtek 7.12. od 19,30 hod proběhne v kostele sv. Floriána v
Proskovicích Večer chval. Připojte se k nám zpěvem či hrou na vlastní
hudební nástroj.
Putování ke křížku
V neděli 10.12. se uskuteční putování ke křížku, sraz v 15 hod u kostela
sv. Floriána v Proskovicích. Srdečně zveme.
Pozvání
Milí farníci, přijďte do krmelínského kostela 26.12.2017 v 18,00 hod.
společně oslavit zpíváním koled Narození Pána Ježíše.
Setkání u Jesliček
V úterý 26.12. v 15 hod zveme na setkání u Jesliček v kostele sv. Floriána
v Proskovicích, přijďte si s námi zazpívat koledy či zahrát si - hudební
nástroje vemte sebou! ¨
Vánoční koncert
Ve čtvrtek 28.12. se uskuteční v našem farním kostele vánoční koncert
z cyklu Čtvero ročních období – Zima. Všichni jsme srdečně zváni.
VÁNOCE

VÁNOCE

VÁNOCE

VÁNOCE

Svátost smíření
Před Vánocemi bude možno přistoupit ke svátosti smíření v tyto dny:
Sobota
16.12. 2017 od 09.00 do 12.00 hod
a od 14.00 do 16.00 hod
( Možnost cizího zpovědníka)
Čtvrtek
21.12. 2017 od 16.00 do 19.00 hod
Vánoční pořad bohoslužeb v naší farnosti
Stará Bělá:
Štědrý den
24. 12. 2017
07.30 hod
mše svatá 4.neděle adventní
15.00 hod
Mše svatá s otvíráním
Betléma

22.00 hod
Slavnost Narození Páně 25. 12. 2017
07.30hod
09.00hod
Svátek sv. Štěpána 26. 12. 2017
07.30 hod
09.00hod

Vigilie Slavnosti
Narození Páně
Slavnostní mše svatá
Slavnostní mše svatá
Slavnostní mše svatá
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. 2017
08.45hod
22.00hod
25. 12. 2017
08.45hod
26. 12. 2017
08.45 hod

mše svatá 4.neděle adventní
Půlnoční mše sv.
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.

Proskovice:
Štědrý den

24. 12. 2017
10.00hod
22.00 hod

mše sv. 4.neděle adventní
Půlnoční mše svatá

Sl. Narození Páně

25.12. 2017
10.00 hod
Slavnostní mše sv.
Sv. sv. Štěpána
26. 12. 2017
10.00 hod
Slavnostní mše sv.
Mše svaté v sobotu 30.12. a na svátek sv. Silvestra 31. 12. 2015
Stará Bělá:
Sobota 30.12.2017
07.30 hod mše svatá
18.00 hod
Mše sv. na poděkování
za uplynulý rok
Neděle 31.12.2017
07.30 a 09.00 hod mše svatá
23.30 hod
Předpůlnoční adorace
24.00 hod
Přípitek na faře
23.30 hod
Předpůlnoční adorace
24.00 hod
Přípitek v domečku
Informace o bohoslužbách na: www.starabela.farnost.cz
Krmelín 31.12.2017

RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ !

RŮZNÉ!

Náboženství pro dospělé
Několik bodů z diskuse o Obnově manželských slibů, které se
každoročně konají o svátku Svaté |Rodiny.
- Manželství není náš nápad. Je to nápad Boží a bytostně souvisí
s projektem ČLOVĚK.
- Když Bůh někomu něco daruje, je to neodvolatelné. Záruční
dobou byl snoubenecký čas, po svatbě je už po záruce, nejde to
vrátit.
- Potřebnost korekci:

Když se dva mladí berou, je to určitá sociálně-ekonomická,
vztahová situace.
Jak léta jdou, tyto vnější vlivy se proměňují. Korekce v klasické firmě
probíhá často až otravnými schůzemi, na kterých se změny probírají a
řeší, aby firma měla stálý efekt – zisk.
V manželství má korekce reagující na změny vnější i vnitřní, probíhat
vzájemnými rozhovory, ale i obnovou manželských slibů.
Je to podobné, jako u obnovy kněžských slibů na Zelený čtvrtek.
I v manželství nejde o jednotlivý úkon – ( viz. vítání občánků na úřadě ),
ale o potřebnou redukci závislou na čase a proměnách, kterými
manželství ( nebo kněžství ) prochází a to doslova každý rok.
- Něco o těch proměnách:
- - vstup do světa dospělých nebyl vždy dobře připraven.
- - pocit zodpovědnosti za sebe, manželství, rodinu, společnost
nebyl tak vyvinutý.
- Nadšení a zamilovanost ohrožená povinnosti a nudou.
-Nebojme se : Ježíš říká: „Spravedlivý za den 7x zhřeší.“
- Možná že každý den se něco z toho slibu narušilo.
- Možná, že mám dlouhodobější problém v manželství.
- Možná, že nemám rád emoce.
Ale možná, že to bude Obnova manželských slibů, která ti pomůže. Stane
se potřebnou redukci v prožívání Božího daru – manželství.
( Celý text je umístěn i na farním webu )
otec Bohuslav
Dárky dětem v azylových domech
Na Štědrý den při mši svaté v 15,00 hodin budou skauti pořádat již
tradičně sbírku dárků pro děti ze sociálně slabších rodin, které jsou
umístěny se svými matkami v azylových domech. Tyto dárky budou ještě
na Štědrý den rozvezeny do azylových domů (Armáda Spásy, Charita
Ostrava, Slezská Diakonie a Centrum soc. služeb v O - Porubě). Děti
nejvíce potřebují: stolní hry (pexeso, karty, člověče nezlob se, …), psací
potřeby (pastelky, fixy, …), výtvarné potřeby (tempery, plastelínu,
štětce,…), pouzdro, pohádkové knížky, plyšové hračky.¨
Kontaktní osoba: Hana Mamčařová 732 265 141.

ZVEME
ZVEME
ZVEME
ZVEME
ZVEME
Měsíční setkávání na faře
Setkávejme se s druhými ve společenství s otcem Bohuslavem.
Bylo by fajn, podpořit setkávání na faře. Otevřít se ostatním, vnímat, zvát
a oslovovat všechny farníky napříč generacím. Setkávání by probíhalo 1x
za měsíc.
Prosíme všechny, kteří by měli chuť vzít si na starost jedno setkání za rok,
aby dlouze nepřemýšleli.
Zapsali se během Farního dne do formuláře nebo kontaktovali Lidku
Baluškovou email: balkuskova.l@seznam.cz.
Úkolem skupiny je:
- Přijít na faru– 2.neděle v měsíci (potřeba konzultace s otcem
Bohuslavem)
- Organizaci má na starosti 1 rodina + pomocníci
- Podává se káva, čaj, minerálka, tatranka (každá skupina má možnost
také individuálního pohoštění)
- Pohoštění se platí do pokladničky – ceník bude upřesněn a přiložen k
pokladničce
- V zimním období je potřeba připravit stoly, lavičky na chodbě fary
- V letním období utřít venkovní stoly a lavice
- V letním období připravit venkovní výdejní místo na kávu….
- Pokud budete mít chuť, můžete připravit i program např. pro
děti…………..(nemusíte!!!!)
- Úklid po akci
Díky moc za ochotu
o Lidka Balušková a Marta Olšovská
Pozvánka na farní ples
Farnost Stará Bělá pořádá v pátek 5.ledna 2018
v 19.00 hod v Katolickém lidovém domě farní
ples. K tanci i poslechu hraje skupina UFO. Host večera – revival Karla
Gotta. Bohatá tombola a občerstvení. Cena vstupenky je 180 Kč.
Předplatné na tel.: 603 766 393.
Srdečně zvou pořadatelé.

Z KRONIKY

Z FARNÍ KRONIKY

Z KRONIKY

Z farní kroniky:
Pokrač. – stavba boční kaple u kostela sv. Jana Nepomuckého
Ještě jiná příčina nutila k postavení kaple. Kostel potřebuje dosti často
rozličných oprav. Když opravy se konají, třeba malba kostela, musí se
udělati v kostele lešení. Taková práce malířská trvá několik týdnů a v té
době není místa kde by služby Boží se konaly……
Zamyšlené postavení kaple popohnala hodně jedna stařenka ze
Starého Dvoru, která věnovala k tomuto účelu 2.000,-K. Další dobrodinci
se hned nalezli, a tak dne 21. srpna dali jsme se do stavby.
Ten den začli jsme kopat základy. Při kopání přišli jsme na celou řadu
rakví, které byly skoro neporušené, jelikož ležely ve vodě. Byla jedna
rakev těsně vedle druhé a místy byly i dvě na sobě. Bylo zřejmé, že byla
to veliká šachta na množství rakví najednou vykopaná. Dověděli jsme se
pak od pamětníků, že byl kdysi ve farnosti hladový tyfus, a že tehdy prý
na té straně kostela byla skutečně vykopaná veliká šachta, jelikož hrobaři
nestačili hroby kopati. Jeden den bylo prý až 14 pohřbů.
Měli jsme tedy se základy těžkou a obtížnou práci. Jelikož 1 metr pod
povrchem byla již voda, museli jsme udělati základy z betonu. Tím
ovšem vydání neočekávaně vzrostlo.
Plány na kapli dělal vídeňský architekt Steinitz.
Círk. konservátor pán Rosmael se při komisi vyjádřil, že kaple dle
schváleného plánu bude pravou ozdobou kostela.
Při stavbě vynasnažili se farníci dle možností. Dovoz cihel, šutru,
cementu, dřeva, vápna a písku opatřili bezplatně, velice ochotně až na
nepatrné výjimky. Ostatně seznam všech dobrodinců podrobný bude
vložen do památného kamene.
Základní kámen posvěcený při posledním jubilejním průvodu
28.7.1901 byl položen pod severní roh kaple.
V tomto roce 1901 byly postaveny toliko zdi. Více nemohlo se stavěti,
jelikož musíme stavbu nechati důkladně sednouti, a to z té příčiny, že
jedna zeď v kapli jest zároveň zdi kostelní, která už se nesedne, kdežto
nové zdi ještě sednou. Kdyby tedy již nyní bylo dáno klenutí, při sedání
kaple by se roztrhlo. Ovšem neschází zlých lidí, kteří ve skončení stavby
vidí jiné příčiny a štvou proti stavbě kaple ty, kteří jsou dobré vůle.

Postačí však říci, že veškeré to štvaní vychází ze socialistického konsumu
a ještě vše vysvětleno.
¨
otec Bohuslav
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY - TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
Tomáš Kempenský
Následování Krista
Velmi často, když jsem četla různé knihy, jsem narážela na to, že hlavní
hrdina nebo autor zmiňovali knihu Následování Krista. Na tom by nebylo
nic zvláštního, ale narážela jsem na to v životopisech světců stejně jako u
současných autorů. Co to je za knihu, která provází křesťany v takové
míře a po staletí?
Následování
Krista
napsal
nizozemský
augustinián Tomáš Kempenský asi ve 20. letech
15. století a jde o jednu z nejrozšířenějších a
nejpřekládanějších křesťanských knih hned po
Bibli. Toto dílo mělo velký vliv na křesťanskou
zbožnost, a velmi si ji cenilo mnoho světců – např.
sv. Ignác z Loyoly nebo sv. Terezie z Lisieux.
Ukázka z knihy:
Jak si počínat a mluvit, když o něco žádáme
1. Synu, prosíš-li o něco, říkej takto:
Pane, jestliže se Ti to líbí, staň se tak. Pane, budeli to k Tvé cti, staň se to tak Tvým jménem. Pane, shledáš-li, že je to
k mému dobru a uznáš-li, že je mi to užitečné, uděl mi to, abych toho užil
k Tvé slávě. Ale jestli víš, že by mi to škodilo a neprospělo by to spáse
mé duše, odejmi ode mne takové přání.
Neboť není každá touha od Ducha svatého, i když se zdá člověku
oprávněná a dobrá. Je nesnadné správně posoudit, zdali tě k tužbě po tom
či onom pobádá duch dobrý nebo zlý; či zdali tě k tomu nevede jen
vlastní vůle. Mnozí nakonec poznali, že to, co pokládali za vnuknutí
dobrého ducha, byl klam.
2. Vždy je tedy třeba s Boží bázní a s pokorným srdcem žádat a
prosit o

všechno, cokoli se zdá tvé mysli žádoucí; a všechno se má s úplnou
odevzdaností ponechat mně a říci jen:
Pane, Ty víš, co je lepší; staň se to či ono tak, jak Ty budeš chtít. Dej, co
chceš, kolik chceš a kdy chceš. Nalož se mnou, jak rozumíš, jak se Ti
více líbí a jak to bude k Tvé větší chvále. Postav mě, kam chceš a počínej
si se mnou ve všem podle své vůle. Jsem v Tvé ruce, toč se mnou a
obracej si mě kolem dokola. Jsem přece jen Tvůj sluha, vždy hotov ke
všemu; neboť netoužím žít pro sebe, ale pro Tebe; kéž i důstojně a
dokonale!
3. Uděl mi, nejdobrotivější Ježíši svou milost, aby se mnou byla, se
mnou působila, se mnou setrvala až do konce. Dej, abych si přál a
chtěl vždy to, co je Ti milejší a příjemnější. Tvá vůle buď mou, a
má vůle ať se vždy řídí Tvou a shoduje se s ní co nejlépe. Kéž mé
chtění a nechtění je zajedno s Tvým, abych ani nemohl chtít či
nechtít nic jiného, než co chceš nebo nechceš Ty.
4. Dej, abych odumřel všemu, co je na světě, a abych pro Tebe rád
snášel opovržení a nepovšimnutí v tomto čase. Dej mi nad všechna

ostatní přání, abych v Tobě spočinul a v Tobě aby se uspokojilo mé
srdce!
Neboť jen Ty jsi pravý pokoj srdce, Ty jediné spočinutí a mimo Tebe je
vše jen strast a nepokoj. V tomto jediném pokoji, to je v Tobě,
svrchovaném a věčném dobru, usnu a odpočinu (Žalm 4, 9).

Amen.

Markéta Jurišicová

PŘÍBĚHY MYŠLENKY PŘÍBĚHY MYŠLENKY PŘÍBĚHY
Vánoční obrázek
Za okénky v jíní, ledu
svítí svíčka barvy medu,
spí Synáček maličký.
Pohody je domek plný
a Maria z bílé vlny
plete Dítku botičky.
Hvězda září ve vikýři,
Tři králové sněhem míří
poklonit se Naději.
S nimi srnky, veverušky,

i ten vrabec z naší hrušky
poskakují závějí.

Hana Rakusová

Bylo jich sedm, k cíli dospěli jen tři
Jak je známo, v dobách, kdy ještě neexistovaly počítače, obsáhlo moudrost celého světa
sedm lidí. Říkalo se jim sedm mudrců a všichni lidé si jich velmi vážili. Tito moudří
muži znali velká tajemství a dokázali povědět, proč, jak, kdy a co se stane.
Požívali takové úcty, že je lidé považovali za krále, třebaže jimi ve skutečnosti
většina z nich nebyla.
V nultém roce našeho letopočtu bádali v tajných spisech a došli k jednomyslnému,
avšak neuvěřitelnému závěru. Právě toho roku se jedné noci měla objevit neobyčejná
hvězda, která je dovede na místo, kde se narodí Král všech králů.
Od toho okamžiku začali každou noc bedlivě pozorovat nebe a každý den konat
přípravy na dalekou pouť. Až jedné noci na černém sametu nebe opravdu zazářila
hvězda, která byla jiná než všechny ostatní. Sedm mudrců, z nichž každý žil na jiném
konci světa, se okamžitě vydalo na cestu. A hvězda je vedla.
Jediným jejich úkolem bylo nespustit ji z očí.
Každý jel v čele svého průvodu a ustavičně sledoval hvězdu, kterou mohli vidět jen
oni ve dne i v noci.Oblečeni byli ve zlatých oblacích, které měly cenu celého panství. Za
nimi jeli emírové, rytíři, zbrojnoši a sultáni. Koně a velbloudi nesli těžké náklady
Šatstva, zásob a především vzácné dary pro božské dítě. Sedm karavan se pomalu blížilo
k hoře Vítězství, kde se měly sejít a dál pokračovat společně.
Sedmero osudů
Olaf byl králem a mudrcem chladné a nehostinné země fjordů. Překonal nekonečnou
step i ledem pokryté hory a za nimi ho čekalo teplé zelené údolí, v němž rostly stromy
obtěžkané lahodným ovocem a příjemně vonělo neznámé kvítí. Ani Olaf, ani muži
z jeho doprovodu dosud nic tak krásného nespatřili. Rozhodli se proto, že si zde nějaký
čas odpočinou. Marně na ně hvězda svítila a blikala. Moudrému králi severní země se
pokračovat v cestě nechtělo.
S rozkoší plaval v teplé vodě jezera a vyhříval se na slunci. Dokonce si začal stavět
hrad. Na tajemnou hvězdu úplně zapomněl.
Igor byl králem a mudrcem ze Země řek. Byl to silný a nebojácný mladík, vynikající
šermíř a štědrý člověk, Vyrazil na cestu, jakmile , jakmile hvězda poprvé blikala na
obloze , obklopen rytíři, kteří měli světlé vlasy a modré oči jako on.
Jeli nížinami a úrodnými poli až na hranice království Červeného krále, zlého a
krutého panovníka. Jeho biřicové nemilosrdně bičovali a trestali poddané, s nimiž
Červený král zacházel jako s otroky. Igorovo ušlechtilé srdce nemohlo dopustit takovou
nespravedlnost a rozhodl se proti ní zasáhnout. Jednoho rána se setkal s oddílem vojáků,
kteří vedli v řetězech tucet hladových a zbitých vesničanů. Igor tasil meč a se svými
rytíři v patách se vrhl na královy vojáky. A rozpoutala se válka. Byla dlouhá a krvavá.
Igor se stal ochráncem chudých a slabých, ale ztratil uz dohledu hvězdu. Po nějaké době
ji nakonec přestal hledat

Yan Hui byl mudrcem z Říše nebes. Jeho myšlenky byly průzračné jako diamant a
pronikavé jako ocelová čepel. Všichni muži z jeho doprovodu byli vědci a filozofy.
Cestou diskutovali o matematice a řešili nezvyklé hlavolamy. Dorazili do překrásného
města, v němž stály paláce z mramoru, zahrady, stadiony a dokonce i slavná univerzita,
na níž vyučovali světoznámí profesoři. Yan Hui nedokázal odolat a zastavil se tam.
„Zdržím se jen na několik hodin“ , sliboval si.
Ale právě toho dne měl jakýsi proslulý vědec přednášku o původu vesmíru. Yen Hui
s ním na toto téma vedl odbornou diskusi, na níž posluchači ještě dlouho vzpomínali.
Celý týden spolu oba vědci vedli debaty o různých oblastech lidského poznání. Na závěr
si zahráli šachovou partii. Mudrc sice zvítězil, ale na hvězdu si vzpomněl příliš pozdě.
Už se mu nepodařilo jí spatřit.
Lionel z Navarry byl mudrc, kníže a básník. Pocházel ze Západní země a vydal se za
hvězdou ve společnosti svých nejmilejších přátel, kteří s sebou nevezli zbraně, ale
hudební nástroje. Na počest Krále králů složili okouzlující píseň. Každý, kdo ji slyšel,
pocítil dojetí. Jednoho večera přenocovali ve vesnici, v níž žili pracovití a pokojní lidé a
Lionel se až po uši zamiloval do rychtářovy dcery. Marně mu přátele připomínali, že ho
čeká důležité poslání. Hvězda pro něj vyhasla.
Melichar byl perský král. Ubíral se na koni v čele svého průvodu a nespouštěl hvězdu
z očí. Byl zvyklý na námahu a oběti, a proto pokračoval v cestě dnem i nocí. Nechtěl
riskovat ztrátu hvězdy.
Kašpar byl indický král, který putoval s hrstkou mužů, na jejichž věrnost se mohl
spolehnout. Věděl, že ho čeká dlouhá cesta. „Vím to jistě, nemohu se plést. Narodil se
člověk, který je nám ve všem podobný, ale stane se Pánem celé země a bude vládnout
navěky. S bázní a úctou se mu vrhnu k nohám … bude to nejslavnější moment mého
života,“ říkal si.
Baltazar, král Arabů, byl již starý a cestoval na velbloudu, který ho svým kolébavým
krokem uspával. Proto ho doprovázel sluha, který měl za úkol nenechat ho usnout, aby
král neztratil směr a nesešel z cesty.
Hora Vítězství
A tak se stalo, že se na hoře Vítězství sešli jen tři králové. Jakmile seskočili na zem,
uviděli, že se otevírá nebe. V jasné záři odtud sestoupili andělé, kteří nesli v rukou
kometu. Její jas osvítil celou horu.
Na úpatí hory se chtěli očistit na další cestu u pramene, kolem něhož rostlo sedm
kmenů – olivovník, vinná réva, myrta, cypřiš, citroník, cedr a jedle. Čtyři z nich však
usychaly. Melichar, Kašpar a Baltazar pochopili, že zbývající čtyři mudrcové už
nedorazí.
Když se obřadně omyli, spojili se v jednu karavanu. „Je čas vydat se na cestu.,“
prohlásil Baltazar , který byl ze všech nejstarší a nejmoudřejší. A hvězda jim opět svítila
na cestu a ukazovala směr, jímž ležel Betlém.
Z knihy Bruna Ferrera: Vánoční příběhy pro potěchu duše
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka říjnového čísla je do 20.12. 2017.
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce
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Za + Františka Wernera, manželku, 3 dcery, za živou rodinu a duše v očistci.
Na jistý úmysl.
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Za + Jiřího Madara, Marii Burešovou a živé rodiny.
Za + rodiče z obou stran, sourozence, tety, strýce a duše v očistci.
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Poděkování za 60 let manželství s prosbou o další Boží ochranu pro celou rodinu.
Mše sv. a vigilie za počatý život a jeho ochranu na přímluvu Panny Marie.

Za + P. Dr. Pavla Forgače.
Za farníky.

Sbírka na Sýrii a Irák
1. neděle adventní

Za + Eduarda Kopku, manželku Antonii, syna a dcery.
Na poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie a dar víry pro
rodinu.
Za Vratislava a Ludmilu Sýkorovy, rodiče, sourozence a živou i zemřelou rodinu.

Za + děti a za živou rodinu.
Za + rodiče Branichovy, prarodiče z obou stran a za duše v očistci.
Za rodiny Hořínkovu a Svěchovu.
2.neděle adventmí
Za farníky
Za rodinu Foltovu na poděkování za Boží ochranu pro celý rod.
Na poděkování za 20 let manželství s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie do
dalších let
Za + Marii Adámkovou, manžela, syna, sestry, švagry, rodiče a rodinu Dluhošovu.

Za + Zdenku Šindlovou.
Za rodinu Urbanovu ze Staré Bělé.
Na jistý úmysl.
Za Antonii Ličkovou a Teofila Ličku.
Za + Jiřího Stuchlého, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za farníky.
3.neděle adventní
Za Viléma Šindela, manželku, rodiče a vnuka.
Za + P. Ladislava Slivu a jeho rodiče.
Za počatý nenarozený život dětí.
HPŽ
Za + Miroslava Nováčka, manželku Boženu, sourozence a za duše v očistci.
Za + rodiče Zitu a Rudolfa Prorokovy a rodinu Paličkovu.
Za + Vlastu Kudělkovou, rodiče a sourozence.
Za celou živou a zemřelou rodinu Šindelovu a Tomáškovu.
Mše svatá
4. neděle adventní
Za rodiny s dětmi z naší farnosti.
Štědrý den
Za farníky
Za + Jana Mrvu a živou rodinu.
Slavnost Narození Páně
Za farníky
Za + Štěpána Holaina, manželku Annu a pravnuka Tomáše. Svátek sv. Štěpána
Za živé kněze působicí a ty, kteří působili či pocházejí z naší farnosti.
Mše svatá
Za + Řehoře Krejčíčka, manželku, dceru a vnuka Zdeňka.
Mše svatá
Za Emila Nováčka, manželku, syna, rodiče, sourozence, duše v očistci a živou rodinu.
Na poděkování za uplynulý rok.
Za + Karla a Jaroslavu Lyčkovy, syna Jaroslava, zetě ing. Václava Rozehnala, živé a +
rodiny Rozehnalovy a za duše v očistci.
Za farníky
Sbírka na opravy ve farnosti

