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LEDEN 2018

Pro dobré vykročení do roku 2018
Je čas dát věcem pravé místo. Křesťané nejsou lidé, kteří mají o něčem
nějaké názory, ale kteří věří, že svět má smysl. A že s Logem, Smyslem,
Pravdou, skrze kterou a ve které je postaven vesmír, se dá mluvit. Že
Lásku lze oslovit. Že základem života je, slovy Terezie z Ávily,
rozeznávat se milovaným. Podstatou křesťanství je vztah, zranění, ne
nepodobné tomu Jákubovu, zápas s Bohem. Nelze se setkat s Bohem a
vyjít z této zkušenosti nezraněný – ale zápasit musíš, celou noc a až do
úplného vyčerpání! A nikdy nesmíš propusti Boha bez toho, aniž by Ti
požehnal. Modlitba, duchovní život, život samotný, to je, oč se jedná.
Vztah k Bohu, cesta, modlitba, zraněnost, která se u někoho dokonce

realizovala stigmaty. Každý z nás je nosíme, třeba ne tak bolavá a třeba
ne ve viditelné podobě.
Z knihy Marka Váchy : Nevyžádané rady mládeži
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Každý sudý čtvrtek
10.00 hod.
Předem Modlitby matek
09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
08.01.2018
20.00 hod
Téma: Všechno, co máme a čím můžeme disponovat, jsou Boží dary. My lidé
je často neumíme přijmout a jeví se nám jako záporné (nemoc, osamocení,
psychická porucha,...) Nejsou tedy Boží dary pro lidstvo tak trochu danajský
dar? Jak pro věřící tak nevěřící?
Pondělí
21.01.2018
20.00 hod
Téma: Klinická smrt - cesta tunelem, vidění svého života, opuštění svého
těla, setkání se světlem-Bohem? a návrat zpět do života. Je to možné?
Čtení Bible
Pondělí
Pondělí
Dětská schola
Každý pátek
Schola

15.01.2018
29.01.2018

19.00 hod
19.00 hod

od 16.30 hod
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

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

Modlitby Hnutí pro život
Každou 3. středu v měsíci
18.00 hod – mše sv. za ochranu počatého nenarozeného života dětí
18.45 hod modlitby Hnutí pro život
Modlitby matek
Stará Bělá
Krmelín
Nikodémová noc
V pondělky

každou sobotu po ranní mši svaté
každou středu od 19.00 hod (v domečku)
15.1.2018 od 19.00 do 20.00 hod
29.1.2018 od 19.00 do 20.00 hod

Farní knihovna
Každou neděli po 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.
Aerobik
Orel Stará Bělá zve ženy a dívky na cvičení aerobiku, každou středu od
18:30 do 19:30 v tělocvičně ZŠ Stará Bělá. S sebou pití, ručník, obuv se
světlou podrážkou (nebo s takovou, která nedělá šmouhy).
Florbal
Orel Stará Bělá zve dívky od 2. stupně na florbal, do tělocvičny ZŠ Stará
Bělá. Hrajeme každou středu od 17:30 do 18:30. S sebou obuv s bílou
podrážkou nebo s takovou, která nedělá šmouhy.
František
Pování na koncert
Zveme vás všechny na X. Vánoční benefiční koncert, který se
uskuteční 7.1.2018 v 15:00 hodin v krmelínském kostele.
Hlavními hosty jsou manželé Lisellote a Jan Rokyta, kteří se představí ve
hře na Panovu flétnu a cimbál. Výtěžek koncertu bude věnován na
splácení Centra setkávání. Po ukončení programu jste zváni na malé
pohoštění do našeho domečku.
krmelínští farníci

Dětský maškarní bál
V neděli 21. ledna 2018 se od 15.00 hod. uskuteční v KD ve Staré Bělé
tradiční dětský maškarní ples. Srdečně zveme všechny děti, jejich rodiče
a prarodiče.
maminky ze Skřítka Kvítka
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Otec Pio z Pietrelciny
A.Negrisolo, N. Castello, S.M. Manelli
Chtěli byste, aby váš zpovědník znal všechny vaše hříchy ještě dříve, než
mu je řeknete ve zpovědnici? Dokonce by věděl, co jste neřekli a taky
proč. Pokud byste neměli opravdovou lítost a odhodlání s hříchem přestat,
vyhodil by vás ze zpovědnice bez rozhřešení.
Nevím, jestli bych měla odvahu jít k otci Piovi ke zpovědi. Přežila by
moje pýcha to ponížení, že mi kněz nedá rozhřešení? Možná by to pro ni
byla konečně smrtelná rána.
Kniha Otec Pio z Pietrelciny je svědectvím tří duchovních synů otce Pia o
jeho životě a spiritualitě. Nejde o typický životopis, spíše o osobní
zkušenosti s touto výraznou osobností 20. století.

Ukázky z knihy:
Což není důvodem prostřednosti, průměrnosti a z toho vyplývající
sterility apoštolského působení u tolika Bohu zasvěcených osob absence
opravdového úsilí a upřímné touhy po posvěcování? Chybějící žhavá
touha po vlastní svatosti také vysvětluje
prázdnotu, kterou v sobě nesou a kterou
zakoušejí i celé řeholní komunity. Bez této
velké a upřímné touhy není možné vstoupit až
na vrchol dokonalosti, k níž se dostávají jedině
ti, kdo si činí velké násilí (srov. Mt 11,12).
Svatost je pro ty, kdo po ni horoucně dychtí,
nikoli pro lidi průměrné a nedbalé.
Svatý František z Assisi, který byl serafem
v lidském těle, na konci svého putování po této
zemi říkával: Začněme, drazí bratři, něco dělat,
poněvadž doposud jsme toho udělali jen velmi
málo, nebo dokonce vůbec nic. Otec Pio
z Pietrelciny v den šedesátého výročí svého řeholního života odpovídal
těm, kdo mu přicházeli blahopřát v Boží službě: „Bylo to šedesát let
nevěrnosti …“
Otec Pio měl hrůzu zvláště z hříchů proti osmému přikázání. Nesnášel
jak lež, tak nactiutrhání a pomluvu a přísně trestal i prosté zalhání. Často
říkával: „Jestli nějaká lež neškodí druhým, to ještě neznamená, že
neškodí nám: je to cosi proti pravdě, a protože Bůh je pravda, je to proti
Bohu.“
Aby se mohli k němu dostat penitenti, jeho představení stanovili, že mají
chodit až za sedm dní po předchozí zpovědi. Jeden muž z Padovy se
vypravil za otcem Piem svěřit do jeho modliteb svou nemocnou dceru.
Protože se zpovídal před čtyřmi dny, musel nějaký den počkat, až na
něho přijde řada. Z úzkosti o dceru vstoupil do zpovědnice předčasně, ale
vzápětí vyšel ven s pláčem. Otec Pio se ho prý zeptal: „Kdy byla poslední
zpověď?“ Muž zalhal: „Před osmi dny.“ „Kde bys vzal osm dní, bylo to
před čtyřmi lháři. Lhal si celý život a myslíš si, že se prolžeš do ráje.
Vypadni!“ Padovan pracoval jako zprostředkovatel zakázek, takže lhaní
bylo tak trochu jeho profesí. Všechno ale skončilo dobře, dcera se mu
uzdravila a srovnal se i on.
Markéta Jurišicová

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Milí přátelé, chtěl bych Vám moc poděkovat za pomoc při sbírce pro
Charitu ČR pro lidi v Sýrii a Iráku.
Celkově se nám podařilo vybrat krásných 59 221,- Kč, a to díky sbírkám
v kostelech, ale také i prodeji výrobků na gymnáziích v OstravěHrabůvce, Biskupském gymnáziu v Porubě a při výrobě adventních
věnců na ZŠ ve Staré Bělé. Díky ochotným farníkům za všechno cukroví,
přání, trička, křížaly, med, svíčky a všechny další výrobky, a
především jejich ochotu a čas. Prodalo se téměř všechno.
Výsledky sbírky konkrétně:
Stará Bělá sbírka kostel
20 063,-Kč
St. Bělá výrobky
7805,- Kč
Krmelín sbírka kostel
5594,- Kč
Krmelín výrobky
6600,- Kč
Gymnázium Ostrava Hrabůvka+ studentská firma Smesh- prodej
výrobků
9627,- Kč
Proskovice sbírka kostel
1438,- Kč
Biskupské gymnázium koncert - prodej výrobků 4450,- Kč
adventní věnce
3644,- Kč
Peníze byly odeslány na účet Charity ČR
Vojta Vlček
PŘÍBĚHY MYŠLENKY
PŘÍBĚHY MYŠLENKY
Tajuplný dar

Nad Betlémem svítalo. Už odešel poslední poutník a velká hvězda pohasla.
Panna Maria si láskyplně prohlížela spícího Ježíška.
Staré dveře od chléva se pomalu s vrznutím otevřely. Spíš to vypadalo, jako
by do nich foukl vítr. Ale na prhu se objevila stará žena oblečená do roztrhaných
šatů. Maria sebou trhla, jako kdyby spatřila zlou sudičku. Ježíšek dál klidně spal.
Oslík s volkem přežvykovali seno z hromádky před sebou a nepoctili příchozí
jediným pohledem.
Maria ji sledovala. Každý její krok jako by trval celou věčnost. Stařena se
pomalu přiblížila k jesličkám. Ježíšek náhle otevřel oči a k Mariinu údivu se
v jeho pohledu i očích stařeny blýskl stejný plamínek naděje.
Stařena se k němu sklonila. Maria údivem zapomněla dýchat. Stařena lovila
rukou v roztrhaných šatech. Ta chvíle trvala snad celé století. Maria si ji

znepokojeně prohlížela. Konečně ta neznámá našla, co hledala. Vytáhla ruku ze
záhybů oděvu, ale ta věc byla tak malá, že ji schovala v dlani. Podala ji
Ježíškovi.
Už tu byli tři králové i pastýři. Co jen mohla přinést ona?.
Maria viděla jen shrbená záda nad jesličkami.
Pak se stařena narovnala, jako by z ní spadla nesmírná tíha, která ji stahovala
k zemi.
Napřímila ramena, zvedla hlavu a najednou byla tak vysoká, že se hlavou
téměř dotýkala stropu chléva. Do tváře se ji jako zázrakem vrátilo mládí., vlasy
znovu zčernaly a získaly hedvábný lesk. Když opět zmizela v temné noci,
Maria se konečně mohla podívat, jaký dar to vlastně přinesla.
Ježíškovi se v rukou lesklo červené jablko. Ta žena byla Eva, první žena,
matka všech lidí, která odevzdala Mesiáši ovoce prvotního hříchu.
Protože s Ježíšem se všechno zrodilo znovu a mohlo začít znovu s čistým
štítem.
Z knihy Bruno Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše

Pár bot

Bosý, asi šestiletý kluk, třesoucí se zimou, stál s čelem přitisknutým ke sklu
výkladní skříně obchodu s obuví. Zastavila s u něj nějaká paní.
„Co tam vidíš tak zajímavého?“ ptala se ho. „Prosím Boha o boty,“ zněla
klukova odpověď.
Paní ho vzala za ruku, vešli do obchodu, a žena požádala obchodníka, aby jí
pro chlapce přinesl půl tuctu ponožek. Pak ještě poprosila o umyvadlo s vodou a
ručník. Zašla s klukem do zadní části obchodu a umyla a osušila mu nohy.
Obchodník přišel s ponožkami, paní jedny dala klukovi, aby si je navlékl, a
potom m u koupila pár bot. Ještě dala klukovi ostatní ponožky.
Pohladila ho po hlavě a řekla mu: „Teď už je to lepší, viď?“
Kluk ji popadl za ruku , podíval se na ni očima plnýma slz a zeptal se jí: „Ty
jsi manželka Pána Boha, viď?“
Dítě se zeptalo maminky: „Podle tebe Bůh existuje?“
„Ano:“
„Jaký je?“
Žena si přitáhla dítě k sobě. Objala ho, pevně ho k sobě přitiskla a řekla: „Bůh
je takovýhle.“
„Už chápu.“
( z Knuihy Bruno Ferrero: Hvězdy pro duši )
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail: rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka říjnového čísla je do pondělí 22.1.2018.
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce
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Za + Jaroslavu Staňkovou a za živou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na Betlém nenarozeným
Za dceru Martu a její rodinu.
Za + Janu Valkovou a živou rodinu.
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Za + rodinu Madarovu, Aloise Sošku a živou rodinu.
Za + Antonína a Lucii Kozubkovy a živou a + rodinu.
Za + Jana Sýkoru, manželku a dva syny.
Za + Filoménu Valovo u, manžela, syna, dceru, vnuka a duše v očistci.
Za + Marii Kaločovou, manžela a živou rodinu.
Za + rodinu Sýkorovu a duše v očistci.
Za farníky.
Na poděkování za 9 let manželství.
Na poděkování za dar života a zdraví a za celou rodinu Bandíkovu.

Na poděkování za 60 let života.
Za + Františka Březinu, jeho rodiče, sourozence, švagra a živou rodinu.

Na poděkování za 75let života s prosbou o zdraví a Boží ochranu do dalších let.

Za živou a + rodinu Jurišicovu.
Za Ludmilu Novákovou, manžela a rodinu Lyčkovou z Nové Bělé.
Za zdraví a Boží ochranu pro nemocného kněze.
Za farníky.
Za nenarozené děti, živou rodinu a duše v očistci.
Za živou a zemřelou rodinu Kozubkovu, Foltovu, Bandíkovu a Borovičkovu.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za + Věru Foltovou k nedožitým 89 rokům života.
Za + rodinu Langarovu, Matějovu, Kellerovu, Sýkorovu a duše v očistci.
Za + Jana Adámka, rodiče a prarodiče.
Za + Miroslava a Libuši Sojkovy, rodiče a duše v očistci.
Za +P. Rudolfa Adámka a jeho rodiče.
Za farníky.
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu.
Za rodinu Havlinovu, Cigánkovu a duše v očistci.
Za + manžela a živou rodinu.
Za živou rodinu Kokešovu.
Za dar víry.
Za + Vladimíra Korpase a živou rodinu.
Za + Leoše Nováčka, rodiče, bratra a duše v očistci.
Na poděkování za 80 let života, s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu.
Za živé a + skauty a za dobrodince skautského střediska.
Sb. na opravy
Za + pana Jana Šihora.
Na poděkování za dar života a víry.
Za + Aloise a Olgu Kolářovy.

Dobrý Bože, jako většina lidí toužím i já po tom milovat a být milován.
Anselm Grún: Důvěrná slova

