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Jděte do celého světa a hlásejte evangelium
(Mk 16,15)
Ten celý svět bude mít i v těchto letních dnech pro každého z nás různou
velikost.
Někdo se vzdálí od domu či farností na tisíce kilometrů, někdo třeba jen na
pár metrů.
Ať tak, či tak , hlásat evangelium svým životem máme všude.
Dávejme si pozor, ať na sobě neneseme značku Pozor dítě – značku
nedospělosti.
Jak se to stane?

Když naše jednání vyjadřuje varování:
Moc ode mne nečekej!
Moc se na mne nespoléhej!
Nesvěřuj se mi!
Naopak křesťanská vyzrálost – dospělost ze mne sálá, když:
Nemyslím jen na sebe.
Vím, kdy skončit.
Je na mne spolehnutí
V každé i nevýhodné pro mne situaci ctím pravdu.
Tak nám všem přeji krásné a evangelizačně úspěšné letní cesty po světě.
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Náboženství pro dospělé
Čtení Bible
Skřítek Kvítek

pokračování po prázdninách
sejdeme se po prázdninách
o prázdninách nebude

Pořad bohoslužeb o prázdninách
Sledujte ohlášky, možné změny související s nemoci otce Petra
Svátek sv. Cyrila a Metoděje
Ve středu 5.7. 2017- slavnost sv. Cyrila a Metoděje-státní svátek
Mše svaté ve Staré Bělé
07.30 a v 18.00 hod
v Krmelíně
08.45 hod.
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po večerní mši svaté
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření během prázdnin
Čtvrtek 5.7.2018
17.00 – 18.00 hod
Čtvrtek 2.8.2018
17.00 – 19.00 hod
Čtvrtek 30.8.2018
17.00 – 19.00 hod – svátost smíření pro děti a
mládež před začátkem školního roku

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. a v Krmelíně v 16.45 hod. Dopoledne návštěva
nemocných. (6.7 a 3.8.)
Modlitby matek
Každou sobotu

po ranní mši svaté

Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod

Farní knihovna
V neděli po mši svaté
Nikodémova noc
Tiché rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně bude v
období prázdnin v pondělí 16. července a v pondělí 13. srpna v čase od 21.00
do 22.00.

Vinobraní
Milí farníci!
Někdy jdou po farnosti hlasy – neříkám, že právě po naší – že toho
děláme hodně pro děti, mládež, rodiny, ale zapomínáme na ty dříve
narozené.
Tak se to pokusíme napravit. Zvu nás všechny starší a pokročilé, na
1.farní vinobraní do KLD a to v sobotu 6.října v odpoledních hodinách.
Připravujeme nejen ochutnávku dobrého vína, ale i hroznů, dobrou hudbu,
při které bude možno si zatančit, ale i pobavit, dětská vystoupení a
samozřejmě i občerstvení.
Přijďte se pobavit a pozvěte i všechny své sousedy, známé a příbuzné.
Na setkání se těší, také už dříve narozený,otec Bohuslav
Taneční
Na podzim začíná opět taneční kurz pod vedením tanečního mistra Jaromíra
Riedla. 1.taneční lekce začíná v neděli 9.9.2018 v 19.00 hod v KLD.
Zájemci se mohou hlásit u správce KLD pana Jaroslava Bajorka na
Tel.č. 603 766 393 a u pana Jana Pasečného na tel.č. 604 486 960.

Podzimní kurz výroby biblických postaviček
Na podzim proběhne v naší farnosti kurz výroby biblických postaviček pod
vedením zkušené lektorky PhDr. Marie Klaškové . Kurz proběhne od Pá
9.11 do So 10.11. Během této doby si každý účastník vyrobí obvykle
1 postavičku.Cena materiálu na 1 postavičku :cca 220 Kč.( Platí se na místě)
Přihlásit se můžete na farní mail: rkf.starabela@doo.cz, nebo u pastorační
asistentky Veroniky Hořínkové na tel.č. 731 625 859.nejpozději do konce
srpna. Pro kurz je třeba zajistit min. 12 dospělých osob. Vybírá se záloha
200,-Kč na osobu. Dítě cca od 10 let ( které umí šít) lze přihlásit jen za
doprovodu dospělého.
Program:
pátek:
17.00 - 20.30 výroba biblických postaviček (hlava, končetiny)
sobota:
8.30 - 10.30 úvod do práce s postavičkami spojený s praktickou prací
s Biblí
10.30 - 12.00 výroba biblických postaviček
12.00 - 13.00 oběd
13.00 - 17.00 výroba biblických postaviček
PODĚKOVÁNÍ
Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

V neděli 3.6.2018 se uskutečnil Farní turnaj v malé kopané. Zúčastnila se
čtyři družstva (nejspíš tomu pomohlo pozdní nahlášení turnaje a nevlídné
zahajovací počasí). Poprvé v historii zvítězilo družstvo našich mladých
odchovanců s názvem „30 cm vysoká socha Panny Marie“ (Kuba H., Vojta
H., Honza S., Jirka Z.). Na druhém místě skončilo s rozumem družstvo „S
rozumem“ (Franta B., Ivan B., Franta K., Vojta K.). Třetí místo obsadili
„3A + Ronaldo“ (3x Pasekovi, Kája B.) a na čtvrtém místě, těsně pod stupni
vítězů, se umístili naši „Joga“ (Míra K., Sváťa M., David Š., Tomík Z.).
Všem zúčastněným družstvům velké díky! Pán Bůh zaplať farnímu úřadu
Stará Bělá (aktivně zastoupenému panem farářem) a orelské jednotě Stará
Bělá (aktivně zastoupené manželi Stuchlými) za finanční podporu,
Starobělskému pivovaru za sponzorský dar a hlavnímu organizátorovi
Františkovi Košárkovi.

Poděkování
Milí starobělští farníci a otče Bohuslave, dovolte mi z celého srdce vám
všem poděkovat za krásné přijetí Scholy Biskupského gymnázia v Ostravě
v úterý 5. června 2018 u příležitosti koncertu scholy ve vašem farním
kostele.
Při koncertu jste vytvořili skvělou atmosféru, která povzbuzovala účinkující
a nás ostatní zahřála u srdce. Také zázemí na faře nemělo chybu , s láskou
připravené občerstvení a milé posezení udělalo nádhernou tečku za celým
večerem.
Zvláštní dík pak patří těm z vás, kteří nešetřili chválou na vystoupení Scholy
BiGy ať už ústně či písemně. Díky Vám za povzbudivá slova. Díky otče
Bohuslave.
Přeji vám pěkné prázdniny a dovolené v kruhu vašich blízkých
S vděčností Jana Vylobová
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Svět bez Boha
Tomáš Halík, Anselm Grün
Tomáš Halík se společně s Anselmem Grünem zamýšlejí nad ateismem ve
světě, ale také nad přínosem ateismu pro křesťany a pro jejich osobní
zkušenost s Bohem.
Úvahy obou autorů se pravidelně střídají
v jednotlivých kapitolách. Zajímavé je sledovat
způsoby vyjadřování obou autorů. Kdo zná Tomáše
Halíka, ví, že se občas vyjadřuje příliš akademicky a
pro „obyčejného“ čtenáře jsou pak Grünovy
kapitoly úlevou a dávají prostor na pochopení i
Tomáše Halíka.
Líbí se mi, že o ateismu hovoří dva současní přední
teologové. Dávají přínosné podněty k zamyšlení a
nutí nás vystoupit z našich osobních bublin. Tytam
jsou myšlenky o tom, jak všichni nevěřící jdou
rovnou do pekla.

Ukázky z knihy:
Anselm Grün
Při rozhovorech s lidmi se nejčastěji setkávám s ateismem, který je
výsledkem utrpení. Tak například člověk může přestat věřit v Boha, protože
se mu v životě nic nedaří. Jednomu muži umřela manželka na rakovinu.
Jeho syn spáchal sebevraždu. Co odcizilo tohoto člověka od Boha, není
pouze zmíněné utrpení, ale jednoduše pociťovaná nesmyslnost života. Jaký
smysl lze nalézt v tom, že matka svým dětem umře v raném věku, že mladý
muž už nemůže a nechce žít? Když ale hovořím s trpícím člověkem,
nemohu mu jen tak ukvapeně sdělit, že utrpení má smysl a že v utrpení se
má člověk cítit Bohem milován. Pro toho, kdo trpí, jde o prázdná slova.
Nejprve musím spolu s trpícím vydržet onu nesmyslnost jeho útrap, musím
vydržet jeho beznaděj a vzdor, abych se pak sám sebe mohl zeptat: Čím by
mi v takové situaci byla víra? Mohl bych se přese všechno víry držet? A co
je to za Boha, který po mně chce, abych takové utrpení vydržel? Karl
Rahner je toho názoru, že musíme vydržet nepochopitelnost utrpení,
abychom se mohli skrze ně pídit po nepochopitelnosti Boží. Snad se potom
někdy, jakmile odezní období zoufání a vzdoru, budeme umět
v nepochopitelnost Boží odevzdat a spolehnout se na to, že se v ní
setkáváme s nepochopitelnou Boží láskou.
Tomáš Halík
Křesťanská víra je „vtělená“ – je účastí jednotlivého věřícího na víře
církve, na pokladu tradice, ale je zároveň vtělená do jeho neopakovatelného
životního příběhu, do jeho způsobů myšlení a vnímání.
Dar víry není mechanicky otištěný do naší mysli jako pečetidlo do vosku.
Skoro bych řekl, že poslání „věřit, žít ve víře“ se spíše podobá zadání
tématu, na něž máme napsat kvalitní esej, nebo hudebnímu dílu, které má
umělec tvořivě interpretovat. Čím komplikovanější je svět, do kterého jsme
posláni, tím více život z víry přestává být pouhým plněním příkazů a zákazů
a stává se podobnější umění – a vyžaduje stále víc i náročné umění tvořivé
improvizace v nezvyklých podmínkách a situacích. Proto bude na světě stále
více způsobů, jak být křesťanem.
Milost víry je jako hřivna ze známého Ježíšova podobenství. Nesmíme ji
zakopat a úzkostlivě střežit její neměnnost, nýbrž máme ji odvážně a
podnikavě rozmnožit – a to nejen navenek, obracením druhých, ale
především rozvíjením vlastního života z víry. V klasické zbožné literatuře
čteme, že víra se sytí čtením Písma, studiem křesťanské nauky, liturgií a

svátostmi a životem modlitby – ale je třeba dodat, že naše osobní víra se sytí
a prohlubuje se i každodenními zkušenostmi, proudem zážitků z práce,
setkání, četby… V těchto všedních událostech je obsaženo bezpočet Božích
výzev a inspirací pro toho, kdo jim dovede naslouchat a inteligentně je
interpretovat. „Boha je třeba nalézat ve všech věcech,“ učil svatý Ignác
z Loyoly.
Markéta Jurišicová
PŘÍBĚHY
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Léto
Sluníčko má zlatý cop,
vplétá si do něj vlčí bob.
Pivoňky voní pod okny,
meduňka přeje hebké sny.
Holoubek vrká na báni,
když vyzvánějí klekání.
Svatý Vít léto otvírá,
rozlet´se, duše, do šíra !
Není to krásná pozvánka ?
Na konci cest je studánka ...
Hana Rakusová
Mléko pro Boha
V dobách, kdy Mojžíš pobýval na poušti, potkal pastýře. Strávil
s ním celý den a pomohl mu podojit ovce. O západu slunce si Mojžíš všiml,
že pastýř odlévá trochu nejlepšího mléka do misky a odkládá ji nedaleko
stanu.
Zeptal se, k čemu to mléko je, a pastýř mu odpověděl: „To mléko je
pro Boha.“
To Mojžíše zaujalo. Pastýř mu tedy vysvětlil, že každý den, když
ovce podojí, odlije trochu nejlepšího mléka a obětuje ho Bohu.
Mojžíšovi to nedalo a chtěl pastýře poučit ve víře.
„A Bůh mléko vypije?“ zeptal se.
„Jistě!“ odpověděl pastýř.
Mojžíš začal vysvětlovat, že Bůh je duch a nemá tělo, takže mléko
pít nemůže. Pastýř mu nevěřil. Mojžíš mu tedy navrhl, aby se schoval za keř
a čekal, jestli mléko opravdu vypije Bůh.

Jakmile padla noc, pastýř se schoval za keř a čekal. Ve svitu měsíce
uviděl, že se blíží liška. Opatrně se rozhlédla na všechny strany a potom se
hltavě vrhla na mléko. Když ho vypila, utekla zpátky do pouště.
Na druhý den byl pastýř smutný.
„Co se stalo?“ ptal se Mojžíš.
„Měl jsi pravdu,“ vzdychl zkroušeně pastýř. „Bůh je duch a moje
mléko nechce.“
„Mojžíš udiveně zvolal: „Vždyť bys měl být rád, že jsi víc poznal
Boha!“
„Ano,“ připustil pastýř. „Ale to mléko bylo jediné, čím jsem mu
mohl ukázat svou lásku.“
Mojžíš pochopil. Odešel do ústraní a začal se modlit ze všech sil.
V noci se mu zjevil Bůh.
„Mojžíši, udělal jsi chybu. Je pravda, že jsem duch, ale rád jsem
přijímal mléko, které mi pastýř na znamení své lásky obětoval.
Nepotřeboval jsem ho, a proto jsem ho nechával lišce, která ho má tolik
ráda.“
Někteří lidé si o sobě myslí, že jsou velmi moudří, a vysmívají se víře
obyčejných lidí a „babiček“.
Vždycky bychom si měli pamatovat tuto Ježíšovu radostnou
modlitbu:
„Děkuji ti, Otče,
Pane nebe a země.
Děkuji ti,
Protože jsi tyto věci skryl
Velkým a moudrým
A dal jsi je poznat těm, kteří jsou malí.
Tak jsi to, Otče, chtěl.“
Z knihy Bruno Ferrero: Živá voda pro duši
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 20.8. 2018.
Za chyby tisku neručíme, Vaše redakce
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Za Františku Březinovou, manžela, zemřelé 3 děti, zetě a zemřelou rodinu
Petrovskou.
Za farníky
Za Cyrila Volného, rodiče Cyrila a Ludmilu, sestru a za živou rodinu.
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a za rodinu Gelnarovou.

Za + Evu Wajdovou, za živou a + rodinu Večeřovu a Bukovsku a za nové duchovní
povolání.

Za farníky
Slavnost Sv. Cyrila a Metoděje
Mše svatá
Mše svatá
1.pátek
Za + Zitu Prorokovou, manžela, Dagmar Prorokovou a rodinu Paličkovu.
Na poděkování za 50 let života s prosbou o další Boží ochranu celé rodiny.
Za + Emila Nováčka, manželku, syna, rodiče a za živou a + rodinu.
Za + Ludmilu Staňkovou, manžela, rodiče a duše v očistci
Za farníky
Sbírka na rádio Proglas

Za Libuši, Emanuela a Václava Dlouhé a za živou rodinu.
Za + Františka Jarolíma, manželku, syna a sourozence.
Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Na poděkování za ochranu pro rodinu Hrabovsku, prosba o dar víry a zdraví.

Za Vojciecha a Anielu Krajevských, vnučku Renátu a duše v očistci.
Za + rodinu Havránkovu a Šindlovu.
Za + Karla Holka, manželku, sourozence a rodiče z obou stran.
Za živou a + rodinu Jaroslava Valy.
Za farníky.
Za + Miladu Pasekovou, jejího manžela a syna.
Za + Jana Foltu, manželku, syny a snachu.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za + Josefa Valu, manželku, syna, dceru, vnuka a duše v očistci.

Za + Annu a Bohumila Zošákovy a za celou živou rodinu.
Za + Zdeňka Sýkoru, manželku a rodiče z obou stran.
Za + rodiny Londovu, Svěchovu , Plaskurovu a za duše v očistci.

Za farníky
Za Boženu Nováčkovou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran.
Poděkování za Boží přízeň a prosba o další Boží ochranu.
Za živou a + rodinu Hořínkovu a Vargovu.
Za + Miloslava Vašíčka, rodiče, sestru, 2 švagry a synovce.

Za + Annu Holainovou, manžela Štěpána Holaina, manželku Annu a pravnuka Tomáše.

Za Heřmana Petrovského, 2 manželky a zetě.

Za + Františka Bureše, + Marii Madarovou a živé rodiny.
Za + rodiny Krčmarskou a Stuchlou a Boží požehnání pro živou rodinu.

Za + Martu Havlinovou a manžela, za živou a zemřelou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na opravy ve farnosti
Za + rodinu Novákovu a Novobilsku.
Za + manžela Aloise Hajdučka, za + rodiče a + rodinu Římanovu a za duše v
očistci.

Srpen 2018

Za Ludmilu a Václava Šeděnkovy, živou a + rodinu.
Za Libuši Dlouhou, manžela a 2 zetě.
Za Zdenku Nováčkovou a živou rodinu.
1.pátek
Za rodiče Bernarda Sýkoru, manželku Marii a dceru Marii Jakubkovou.
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Za + Oldřicha Vitulu, manželku a za duše v očistci.
Za Renátu Kunzovou, tchýni, tchána a za duše v očistci.
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Za + Vojtěcha Adámka, manželku, dceru, 2 syny, za duše v očistci a za živou rodinu,.
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Za Marii Šindelovou, manžela, vnuka a sestry.
Za Marii Šuléřovou, manžela a syna Miroslava.

Diecézní pouť do Frýdku

Za + Jaroslava Hořínka, manželku, 2 syny, zetě a duše v očistci.
Za farníky.
Za Jarmilu Matějovou, manžela, syna, zetě, rodiče, sourozence a živou rodinu.

Za + Romana Dojčána.

Za + rodiče Oldřicha a Emilii Kellerovy, za živou rodinu, a jejich dceru Josefu Dedkovou a její
rodinu.

Za + Stanislava Hoduru, sourozence, rodiče a živou rodinu.
Za farníky
N a poděkování za 40 let manželství a další Boží ochranu pro celou rodinu.

Za Marii Šeděnkovou, manžela, 2 dcery, 2 syny, sourozence a duše v očistci.
Za + Jana Gabora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za počatý, nenarozený život dětí.
Za Šarlotu Indrovou, manžela a sourozence.
Za Alenu Valovou a rodiče.
Za živou a + rodinu Jurišicovu.

Za + Marii Šugarovou, manžela, dceru Ludmilu, vnučku Marii a její dceru Marušku.
Za rodiny Svěchovu a Hořínkovu.
Za farníky
Za + manželé, rodiče, prarodiče, 2 bratry a za živou rodinu Mazákovu a uzdravení sestry
Anky.
Za + Ludvíka a Martii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.

Za živé a zemřelé spolužáky ročník 1940.
Za + P. Jaroslava Bártu a za kněze, kteří působili v naší farnosti.
Na poděkování za 50 let života a dar zdraví a za celou rodinu Bandíkovu.
Za + maminku Janu Dudkovou, manžela, děti a duše v očistci.

Na poděkování za 55 let společného života s prosbou o Boží ochranu do dalších let.

Za farníky
Sbírka na potřeby ve farnosti
Za Marii Holainovou, rodiče, sourozence, za duše v očistci a za živou rodinu.
Za + Milušku Davidovou, rodiče a celou zemřelou rodinu Petrovsku.
Za rodinu Olšovsku.

Za + pana Břetislava Václavíka, manželku Marii a celou rodinu.
Za + rodiče Annu a Jaroslava Kokešovy a živou rodinu.
Za + Václava Matěje, manželku, rodiče a duše v očistci.

Dobrý Bože, děkuji ti za všechno, co jsi mi daroval. Udělil jsi mi mnoho schopností.
A. Grün: Důvěrná slova

