02/2018

ÚNOR 2018

Už už, ale ještě ne
Postní doba se blíží a někdy ji chápeme jako prudký zvrat v životě. To
navíc podtrhuje Popeleční středa – den přísného postu.
Prudké zvraty moc dobré nejsou.
Každé období církevního roku by mělo napomáhat hlubšímu prožívání
bohatství naší katolické víry.
Víme, že při každé mši svaté dochází ke zpřítomnění oběti Ježíše
Krista – nekrvavým způsobem.
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Prožít tuto skutečnost se vším co k tomu patří, dokázat i propojit
událost Poslední večeře a velkopáteční oběť v několika vteřinách dost
dobře asi nejde.
A zde nám na pomoc přichází doba svatopostní. V delším časovém
úseku si můžeme mnohem lépe uvědomovat svou hříšnost a tíhu našich
hříchů, kterou nese Ježíš až k okamžiku smrti na kříži.
Zároveň ale máme možnost vidět Ježíšovu lásku, se kterou svou oběť
vykonává.
Tak nám doba postní může pomáhat k hlubšímu prožívání toho, čeho
jsme svědky – a mnohdy nepozornými – při každé mši svaté.
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.
Náboženství pro dospělé
Pondělí
05.02.2018
20.00 hod
Téma: Odevzdání se do Boží Prozřetelnosti a do Boží vůle - co to pro mě
znamená? Rezignace, pasivita nebo naopak mohu ovlivnit svůj osud,
který už je mi Bohem dán?
26.02.2018
20.00
Téma: Je vědecký pokrok záměrem Božím nebo projevem pýchy člověka?
Čtení Bible
Pondělí

05.02..2018
19.02.2018

Dětská schola
Každý pátek

19.00 hod
19.00 hod

od 16.30 hod

Schola
Ve čtvrtky dle domluvy
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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
Každou 3. středu v měsíci
18.00 hod – mše sv. za ochranu počatého nenarozeného života dětí
18.45 hod modlitby Hnutí pro život
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
od 16.15 hod přede mši sv.
Modlitby matek
Stará Bělá
Každou sobotu
Krmelín – domeček
každou středu

po ranní mši svaté
19.00 hod

Nikodémova noc
Rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně, bude v
pondělky 12. a 19. února od 19.00 do 20.00.
První pátky v měsíci
Každý 1. pátek v měsíci je mše svatá v našem farním kostele ráno v 06.55
a večer v 18.00 hod a v Krmelíně v 16.45 hod.
Večer chval
V naší farnosti se začaly konat zhruba 1x za měsíc ve čtvrtky tzv. Večer
chval, kdy se zpěvem oslavuje náš Pán. Místo konání se střídá – kostel v
Krmelíně, v Proskovicích a kostel ve Staré Bělé.
Tento měsíc se uskuteční ve čtvrtek 15.2.2018 v 19.30 hod v Krmelíně.
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Pobožnost k Panně Marii Lurdské
V neděli 11.2.2018 se koná pobožnost k Panně Marii Lurdské. Začátek
v 15.00 hod v Bělském lese.
Popeleční středa
Ve středu 14.2. začíná postní doba a zároveň je to den přísného postu.
Křížové cesty ve farním kostele
Pátky
v 17.30 hod přede mši svatou
Neděle
v 14.45 hod
Neděle 4.3.2018 – v 15.00 hod Pobožnost křížové cesty pro děti
v Proskovicích
Neděle 18.3.2018 Výjezdní křížová cesta
Postní mše svaté v Krmelíně
V postní době budou v Krmelíně slouženy každý čtvrtek mše svaté
v 18.00 hod. ( tj15.2., 22.2., 1.3., 8.3., 15.3. ) Ve čtvrtek 22.3. mše svatá
již nebude –odpoledne zpovídání ve farním kostele.
Farní knihovna
Každou neděli po obou mších svatých
Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.15 hod do
tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

Setkání farní rady ve středu 24.1.2018
Co se projednávalo na FR:
1. Poděkování za průběh adventu, Vánočních svátků, za výzdobu,
úklid, chystání, slavnostní průběh bohoslužeb,…..
2. Program únor – červen 2018-01-25
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3. Práce ve farnosti:
Proskovice - přístavba toalet
Krmelín - splácení dluhu, odborné ošetření stromů před kostelem
Stará Bělá – diskuse o opravě a čištění pietní desky obětem 1.
Světové války
4. V diskusi zaznělo., že je vhodné opět připomenout liturgii mše
svaté ( postoje, gesta, symboly )
( Příští setkání FR ve středu 11.4.2018 v 19.00 hod na faře )
Veronika Hořínková
Tříkrálová sbírka 2018
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 2018. 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 lidí bez domova,
podporu lidí v závěrečném stádiu života, podpora ohrožených dětí a
mládeže, a další projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra. V celé
Ostravě a přilehlých obcích se do pokladniček letos vybrala těžko
uvěřitelná částka 2 097 804 Kč (v roce 2017 to bylo 1712 974 Kč) z toho
v naší farnosti 288 057 Kč.
Konkrétně se vybralo:
- ve Staré Bělé
125 206,-Kč
(v roce 2017 123 995,-Kč)
- v Nové Bělé
60 632,-Kč
(v roce 2017 54 045,-Kč)
- v Proskovicích
33 766,-Kč
(v roce 2017 32 698,-Kč)
- v Krmelíně
68 453,-Kč
(v roce 2017 69 795,-Kč)
------------------------------------------------------------------------------------Celkem
288 057 Kč
(v roce 2017 280 553 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. Zvláštní
poděkování pak patří organizátorům v jednotlivých vesnicích naší
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farnosti. Jmenovitě Filipovi Mičaníkovi a Kájovi Stuchlému ve Staré
Bělé, Petře Šeděnkové v Nové Bělé, Markétě Nováčkové v Proskovicích
a Lence Staňkové v Krmelíně.
Zdeněk Staněk
Dětský maškarní ples
V neděli 21.1.2018 se uskutečnil Dětský maškarní ples, který již tradičně
organizují maminky ze Skřítka Kvítka pod záštitou Skauta. Moc bych
chtěla poděkovat všem, kteří se postarali o organizaci, nakreslili plakátky,
vymysleli a vyrobili soutěže, napekli buchty, pomohli s jejich prodejem,
stáli v šatně, u disciplín, za mixážním pultem, u mikrofonu, fotili a
pomohli s úklidem. Všem moc děkuji, bez Vaší pomoci by se ples
nepodařil.
Za maminky ze Skřítka Kvítka Marie Jurišicová
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PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Krátké misijní zprávy z Indie.
Milí farníci,
chtěla bych se s Vámi opět podělit o radost, že i druhé dva balíky ze čtyř
posílaných v pořádku dorazily do misijního centra v Bombaji v Indii.
Sestra Audrey Dias nám všem děkuje za podporu v podobě balíků s
potravinami, lékárenskými potřebami, šicího materiálu a papírnickým
zbožím, které potřebují pro jejich poslání mezi mladými, zejména
chudými a potřebnými:
„Děkujeme za Váš velký zájem o
naši misijní práci pro chudé a
potřebné děti a dospělé, za vaši
velkorysost a včasnou pomoc ve
prospěch méně privilegovaných
v naší společnosti. Kéž by vás
dobrý Pán požádal, abyste
pokračovali v jeho milosrdenství
k chudým. Bůh nebude ve
štědrosti překonán, ale bude vás
hojně odměňovat. Děkuji vám
také za vaše modlitby a ujišťuji
vás, že se na Vás také myslíme a
vyprošujeme pro Vás Boží
požehnání.“
O měsíc později, přišlo od sestry
Audrey Vánoční přání, dokonce
přeložené do češtiny, s přehledem jejich misijní práce v Bombaji… sestry
milosrdné lásky pomáhají těm nejchudším z chudých, k důstojnějšímu
životu. Mají školy a centra pro děti z ulice, děti prostitutek a rodičů, kteří
se o ně nedokážou postarat. Dále mají sestry dům pro mladé dívky a
matky samoživitelky, kde se učí šít a zpracovávat některé potraviny tak,
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aby mohly jít do trhu jako ruční výrobky. Díky této aktivitě, se tyto ženy
dokážou časem postarat o slušné živobytí pro sebe a své děti.
Vánočně novoroční přání pro celou naši farnost na závěr: „Buďte si jisti
našimi modlitbami, modlitbami našich sester, které pamatují na Všechny
naše dobrodince, modlitby dětí a všech svěřenců. Kéž mír, láska a radost
z vánočních svátků plynou do nového roku 2018.“ (sr. Audrey Dias fma)
Za dobrovolníky z farnosti
Pavla Lejsková

TYPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TYPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Vychoval mě gangster
P. René – Luc
Svůj životní příběh vypráví P. René – Luc velice poutavě a čtivě. Je
zajímavé, jakými životními osudy a
kličkami jej Bůh vedl, aby pak svým
příběhem mohl oslovovat nejen mladé
lidi po celém světě. Jeho rodinné
prostředí nebylo zdaleka ukázkové a
dětství idylické. Zažil ale osobní setkání
s Kristem na jednom vystoupení
legendárního
Nickyho
Cruze
–
bývalého vůdce newyorského gangu
Portorikánců. Od té chvíle nabral jeho
život úplně jiný směr.
Ukázky z knihy:
„René-Lucu, už tě někdy napadlo, že by
ses mohl stát knězem?“
„Ano, už jsem o tom přemýšlel, ale
nevím… Když vezmu v úvahu svou
minulost, nejsem si jistý, jestli by Ježíš
mohl povolat někoho jako mě. Proč se na to ptáš?“
„Totiž během modlitby jsem v srdci cítil, že tě Ježíš volá ke kněžství. A
když jsem slyšel tu pasáž z Bible, kterou jsi dostal, bylo to pro mě
potvrzení. Ta pasáž je totiž oficiálním vysláním Petra jako kněze. Tak ti
to prostě říkám, ale samozřejmě tě to k ničemu nezavazuje.“
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Žádal jsem o modlitbu, protože jsem se cítil nehodný, a vida, na oplátku
dostávám od Ježíše povolání, abych byl připraven následovat ho ještě
intenzivněji! Bůh nepovolává ty nejlepší, to mohu sám podle sebe
potvrdit, ale žádá nás, abychom to nejlepší vydali ze sebe! Děkuji Pánu
za slova onoho kněze, jednoduše mi hodil laso a já jsem se ho chytil.
Příliš často se lidem stává, mě nevyjímaje, že se neodváží povolat mladé
muže ke kněžství, protože chtějí respektovat svobodnou vůli každého
z nich a také protože si uvědomují těžkosti, které s sebou kněžství
v dnešní době přináší. Musíme si ale položit následující otázku: Pokud je
nikdo nepovolá, jak by mohli odpovědět?
Když se vracím na statek ke své kmotře příští léto, v roce 1981, oznámím
jí, že se cítím povolán ke kněžství. Celá dojatá mi říká, že si celý život
přála, aby se jeden z jejich chlapců stal knězem…
A její modlitby musely sestoupit zrovna na toho syčáka kmotřence!
Chtěl bych povzbudit všechny kněze, katechety, rodiče i prarodiče, kteří
stejně jako má kmotra zasévají Boží slovo, aniž by nějak zvlášť věřili, že
se dočkají nějakého výsledku. Možná, že sami neuvidí plody toho, co
zaseli, ale zrna budou zajisté nenápadně rašit, jedna brzy, jiná až na onom
světě.
Věřme tomu, že žádná z našich modliteb nestoupá k Pánu nadarmo, Bůh
vždy odpoví – takovým či oním způsobem.
Každé povolání má svou vlastní cestu, ať už jde o zasvěcený život, nebo
o manželství. Pro někoho je to víceméně jasné už od začátku, ale jisté je,
že pro všechny je to cesta, na které nemáme žádnou jistotu, pokud
nepostupujeme vpřed.
Až příliš často očekáváme, že Bůh bude jako maják. Pevný světelný bod
na dalekém obzoru, ke kterému budeme směřovat s bárkou svého života
navzdory bouřím, mlze nebo noci. A dokud jsme to světlo v dálce
nerozpoznali, máme strach vydat se na cestu. Bůh nám dává světlo, ale ne
takový světlomet jako na námořním majáku, spíš takové světélko jako na
kole! Bůh dává světlo tak na čtyři pět metrů před nás, dává mi ho dnes, za
předpokladu, že na kole šlapu. Když přestanu šlapat, dynamo se zastaví a
světlo je fuč!
Markéta Jurišicová
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PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

Maličkost
Jeden farář se pečlivě chystal na každou farní slavnost. Nejvíce mu ležela
na srdci příprava procesí na Boží tělo. Přál si, aby to byla velká událost pro
celou vesnici.
Už tři měsíce předem svolal organizační výbor a rozděloval úkoly. V den
slavnosti byla celá ves na nohou.
Přesně v deset třicet se procesí dalo do pohybu.
Pěkně seřazení šli ministranti se svícny v rukou, naparádění chlapci a také
holčičky v bílých šatech, které rozhazovaly okvětní plátky růží. Mládež ze
sportovního klubu se připojila ve svých žlutomodrých dresech, následovali
je muži a ženy z různých spolků s barevnými korouhvemi a žlutými
modrými a červenými stuhami.
Přišly i skupiny dětí a mládeže, svou skupinku měli i budoucí ministranti.
Procesí si nenechali ujít ani dospělí a jim všem udávala krok místní kapela.
Byla to prostě velkolepá událost.
Když kapela zanotovala nejslavnostnější píseň , z kostela se důstojně
vynořil baldachýn ze zlaceného brokátu a s červenými a bílými peřovými
chocholy, kteří hrdě nesli čtyři statní mladíci.
Pod baldachýnem kráčel farář v nejkrásnějším mešním rouchu, které měl,
a v rukou nesl těžkou zlatou monstranci vykládanou drahokamy.
Náhle se k němu přitočil druhý kněz, který vedl průvod ministrantů, a
pošeptal mu: „Pane faráři, v monstranci není hostie!“
Farář otráveně odsekl: „Copak nevíš, kolik mám práce? Nemůžu myslet
na každou maličkost!“
Ježíš je jen maličkost? Pro spoustu, pro příliš mnoho lidí tomu tak je.
Jednou se svaté Terezii zjevil Ježíšek jako nemluvně. Jakmile však světice
uslyšela, že klášterní zvon svolává sestry k modlitbě, neváhala a ze své cely
odešla. Když tuto poučnou historku o poslušnosti vyprávěli v noviciátu svaté
Bernadetě, již se zjevila Panna Maria v Lurdech, a zeptali se jí, co tomu říká,
odpověděla, že by udělala totéž.
Ostatní novicky to udivilo a některé dokonce pohoršilo, že by také od
Ježíška odešla.
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Ale dívka dodala: “Samozřejmě bych také odešla, ale Ježíška bych si
vzala s sebou. Vždyť nemohl být zase tak těžký!“
Co se pozná na pohled
Kněz hovořil o víře a náboženství s člověkem, který se prohlašoval za
naprostého ateistu. Tvrdil, že ho náboženství vůbec nezajímá.
„Vždyť jsi dobrý člověk. Znám tě, jsi můj přítel. Proč se nechceš stát
křesťanem?“
„Protože jestli být křesťanem obnáší to, o čem jsi mluvil, nemůžu to
nikdy dokázat. A jestli být křesťanem znamená to, co vidím kolem sebe,
nemám nejmenší zájem.“
Do města přijel turista a obdivoval, kolik krásných kostelů cestou po městě
z taxíku viděl.
„Místní lidé asi mají moc rádi Boha,“ řekl řidiči.
„To nevím, ale vím jistě, že se nemají rádi mezi sebou,“ odpověděl
taxikář.
Nikdo není víc hluchý než ten, kdo chce vidět,“ říkával Leo Ce.
Lidé už neužívají uši, aby slyšeli. Poslouchají očima.
Co asi vidí, když se podívají na „křesťana“?
( Z knihy Bruno Ferrero : Živá voda pro duši )
Zimní luka
Nebe těžké, zachmuřené,
v kotoučích vítr vločky žene.
Z nedohledné sněžné hladiny
trčí jak kopí rzivé traviny.
Zmlkli i ptáci,
zaváty jsou stopy,
krajina vchází
do samoty.
Hana Rakusová
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka říjnového čísla je do 22.2. 2018.
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce
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1.
2.

06.55
06.55
18.00
06.55
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
06.55
18.00
06.55

Za + Jaroslava Foltu a manželku.

16.
17.

18.00
07.30
18.00

Za Vítězslavu Krejčíčkovou, manžela, dceru a vnuka Zdeňka,

18.
Ne
19.
20.
21.
22.
23.
24.

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

Za + Aloise Matěje, manželku, syna, zetě, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za farníky.

3.
4.
Ne
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ne
12.
13.
14.
15.

25.
Ne
26.
27.
28.

Za + Vincence Glonka, jeho manželku Marii, syna Petra a duše v očistci.
Za společenství Modlitby matek a jejich rodiny

Za + syna Tomáše Luptovce, celou živou a + rodinu.
Mše svatá
Za farníky.

Za + manžele Jiřího a Hildegardu Furejtovy, jejich + rody a živou rodinu.

Za Ludmilu Foltovou, bratra Jaroslava a rodiče z obou stran.
Za + Teodora Ševčíka a rodiče.
Za vdovy s malýma dětma a jejich + manžele.
Za Libuši Volnou, manžela a 2 zetě.
Za Oldřicha Zdráhala, manželku, rodiče a sourozence.
Za Josefa Kuděláska, manželku, duše v očistci a živou rodinu.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.

Za všechny zdravotníky, lékaře, pracovníky v hospicích a domácích péčích o nemocné a umírající,
aby sloužili s obětavou láskou a trpělivostí jako trpícímu Kristu na přímluvu Panny Marie.
Za farníky.

Za Annu Kokešovou, manžela Metoděje.

Na poděkování za 30 let života, dar zdraví a další Boží ochranu a požehnání.
Za + Julii a Oldřicha Zdráhalovy a za živou a + rodinu.
Popeleční středa
Za Valentina Šeděnku, manželku, 2 dcery, 2 syny, sourozence a duše v očistci.
Za + Zdeňku Šindelovou, prarodiče Martina a Anežku Zámečníkovy, za Františka a
Alžbětu Čaňovy a za živou rodinu.
Za rodiče a děti.
Za Ing. Leopolda Ronovského, sourozence, živou a + rodinu a za + paní Jenovefu
Havlákovou.

Za Alexandra Bogdanského a živou rodinu.
Za Jiřího Kokeše a jeho rodiče.
Za počatý nenarozený život děti.
Za + Karla Doležílka, manželku a rodiče z obou stran.
Za ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého.
Na poděkování za 85 let života.
Za + Bohuslava Kaloče, bratry a rodiče.
Za farníky.
Sbírka na opravy ve farnosti
Za + Jana Mrvu a duše v očistci.
Za maminku, tatínka s prosbou o živou víru pro celou rodinu.
Na jistý úmysl.
Za Viléma a Libuši Celtovy a za sestru Vlastu a živou rodinu.
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