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Září 2018

Úvodník
Pozdravit, to znamená přát něco dobrého. ( Více o tom uvnitř listu).
Velkým vzorem je nám apoštol Pavel. Své listy často začíná slovy:
Milost vám a pokoj od Boha Otce
našeho a Pána Ježíše Krista …….
V tomto duchu vás milí farníci chci pozdravit také. Začíná další společný
školní rok, ve kterém se všichni budeme opět učit, jak dobře milovat Boha a
bližního, a jak správně zacházet se světem, který nás obklopuje. Stěžejním

„výukovým týdnem“ budou Lidové misie, které proběhnou v naší farnosti
ve druhé polovině měsíce března 2019.
Po celý školní rok si budeme také více všímat lidí – svatých, kteří
prospěli ve škole Ježíšově s vyznamenáním.(Více také uvnitř zpravodaje).
Přeji krásný a úspěšný školní rok 2018/19.
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
každý sudý čtvrtek v měsíci
10.00 hod
Čtení Bible
Pondělí

03.09.2018
17.09.2018

19.00 hod
19.00 hod

Náboženství pro dospělé
Pondělí
10.9.2018
20.00 hod.
Téma: Je opravdu starozákonní Bůh trestající?
Pondělí
24.9.2018
20.00 hod.
Téma: Proč je Edit Steinová spolupatronkou Evropy? Co znamená učení
" Věda kříže"?
Dětská schola
Každý pátek
Modlitby matek
Stará Bělá
Krmelín – domeček

od 16.30 hod

každou sobotu
každou středu

po ranní mši svaté
19.00 hod

Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po mši sv. na faře
Adorace s příležitostí ke svátosti smíření
Každý čtvrtek
17.00 – 19.00 hod

Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod

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.
Rozjímavý růženec
Každou první sobotu v měsíci se modlíme v našem farním kostele
rozjímavý růženec už v 6.45hod, tak prosím, kdo může, přijďte do kostela
o něco dříve.
Hnutí pro život
Každou 3. středu v měsíci
18.00 hod – mše sv. za ochranu počatého nenarozeného života dětí
Nikodémova noc
- rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně bude
v pondělky 3. a 17. září od 20.00 do 21.00 hodin.
Mše svatá na Krmelínském kopci
Zveme vás všechny na poutní mši svatou na Krmelínský kopec, která bude
sloužena v neděli 16.9.2018 v 8.30hod. na Svátek Povýšení svatého Kříže.
Srdečně zvou krmelínští farníci
Neděle 16.9. 2018 –
Mše svatá
Stará Bělá
07.30 a 09.00 hod
Krmelín
08.30 Krmelínský kopec
Proskovice
10.00 hod
Nová Bělá
11.00 hod slavnostní poutní
mše sv.( svátek Povýšení s v. Kříže) v Domě
pokojného stáří
Slavnost posvěcení kostela sv. Floriána v Proskovicích
V neděli 30.9. se slaví v Proskovicích krmáš – slavnost posvěcení kostela
sv. Floriána . Slavnostní mše svatá v 10.00 hod.

Posezení u fary
V neděli 30.9. srdečně zve KDU-ČSL na posezení u fary po mši svaté
v 9.00 hod. Můžeme se těšit na občerstvení ( škvarky, chléb, sůl,…)
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

DALŠÍ AKCE!

místo výuky škola
14.00 – 14.45 hod

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

Páteční aktivita
Milé děti, rodinky a všichni.
V tomto školním roce nás na pátečních večerních mších svatých budou
provázet světci – svatí.
Každá rodinka si může vyzvednout v zákristii velkou loď, do které si pak
můžou vlepovat samolepky svatých. Budeme se snažit z každého století
křesťanské éry vybrat ty, kteří v té které době vynikli a mohou oslovit i nás.
Přeji nám všem šťastnou plavbu se svatými směrem k nebi.
otec Bohuslav
Skautský den a Safari
Akce pro všechny malé i velké děti a jejich rodiče. V neděli 9. 9. 2018
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 9. 9. 2018 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
Zájezd vozíčkářů do Turzovky
Milí přátelé, rád bych vás pozval na výlet s vozíčkáři z Hrabyně a požádal
vás o pomoc s jejich osobní asistencí na této akci (doprovázení, jídlo,
toaleta). Pojede se na známé poutní místo na Slovensku- TurzovkaŽivčáková, cca 90 km od Ostravy, poblíž Čadce. Budeme muset vozíčkáře
vytlačit cca 3km od hlavní cesty až k poutnímu místu a samozřejmě zpět,
což bude dost náročné. Měli bychom mít na místě mši v cca 12 hod. Jde se
krásnou přírodou. Pokud bude odpoledne chvíle, zastavili bychom se
na Bílé- kostel, obora, občerstvení atd. Svačiny tentokráte s sebou, na oběd
v restauraci nebude čas.
Sraz v sobotu 22. září v 8 hod pod VŠB v Porubě, anebo ve Staré Bělé u
kostela 8.15 hod. Návrat kolem 18. hod. Oslovte prosím přátele a vezměte
i své blízké. Pro ty, kteří pomohou vozíčkářům, je výlet zdarma.

Díky a těším se na setkání s Vámi. Vojtěch Vlček, tel. 731717897, email: vojtechvlcek@seznam.cz,
P.s. dejte co nejdříve vědět, zda pojedete.
Bělské dožínky - neděle 23.9.2018
9.30 Spanilá jízda traktorů obcemi Stará a Nová Bělá
10.00 Poděkování za úrodu-mše svatá pod otevřeným nebem a společné
požehnání křesťanských církví zemědělcům
13.30 Kulturní a doprovodný program
Celý program dožínek se koná v prostorách za školní jídelnou ve Staré Bělé
Markéta Nováčková
Svatováclavský hudební festival
V rámci Svatováclavského hudebního festivalu se uskuteční v našem farním
kostele sv. Jana Nepomuckého v úterý 25.9. v 18.00 hod koncert vážné
hudby. Isabelle Faust nám představí moderní a barokní houslová sóla.
V tento den bude mše svatá přesunuta na ráno.

Koncert k výročí posvěcení kostela sv. Floriána v Proskovicích
V sobotu 29.9.2018 se uskuteční koncert Svatomichalského sboru z Řepiště,
který zazpívá duchovní skladby a chorály k poctě sv. Václava.
Začátek koncertu v 16.00 hod v kostele sv. Floriána.
Srdečně zve Mgr. Marie Matějová, starostka
Posezení u fary
V neděli 30.9. srdečně zve KDU-ČSL na posezení u fary po mši svaté
v 9.00 hod. Můžeme se těšit na občerstvení ( škvarky, chléb, sůl,…)
Vinobraní
V sobotu 6.10. se pořádá v Katolickém lidovém domě od 15.00 hod
Vinobraní nejen pro starší a pokročilé. Bližší info na nástěnce v kostele.
Poutní zájezd do Čenstochové
V sobotu 13.10. pořádá naše farnost poutní zájezd do Czenstochové
v Polsku. Zájemci se mohou přihlásit u pana Petra Bartuska. Cena bude
upřesněna později.

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.
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Farníci podpořili opravu kříže v rekordním čase
Správní rada Nadace ČEZ podpořila opravu kříže manželů Sýkorových
příspěvkem ve výši 40 tisíc, který však museli lidé podpořit pohybem
prostřednictvím mobilní aplikace EPP. Bylo potřeba nasbírat přes 130 tisíc
bodů. Nasbíranými body při chůzi, běhu nebo jízdě na kole farníci podpořili

opravu kříže v rekordním čase. Za necelý týden byly všechny body
nasbírány a na opravu kříže tak dostaneme přislíbený příspěvek. Oprava
kříže bude nyní probíhat v ateliéru restaurátora pana Skalíka v Radkově, kde
by měl být opraven a postaven na novém základě koncem října. Moc děkuji
všem, kteří pomáhali pohybem. V současné době jsme získali na opravu již
134 tisíc, a to z dotace Nadace Občanského fóra, rozpočtu
Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy, Nadace ČEZ a darů
našich občanů, kterým patří velké díky, že se rozhodli podpořit opravu
kříže. Průběh opravy je možné také sledovat na facebookovém profilu
starobělského zpravodaje a ve fotogalerii na webu farnosti.
Michal Hořínek
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Modlitba žáby (1., 2.)
Anthony de Mello, SJ
Kniha Modlitba žáby je plná krátkých příběhů, často i anekdot. Na první
pohled tak jednoduché čtení, obsahuje překvapivě hluboké myšlenky. Autor
sám už v úvodu upozorňuje čtenáře, že se má u jednotlivých příběhů
zamýšlet, nečíst knihu v kuse a především vztahovat vše sám na sebe. Ne
tak, jako když jedna paní zhodnotila kázání kněze: „Znamenité kázání!
Všechno, co jste říkal, se nějak hodí na některého z mých známých.“
Ukázky z knihy:
Mullah Nasreddin jednoho dne potkal místního
učitele, když vedl skupinku dětí směrem k Mekce.
„Proč je tam vedete?“ zeptal se mullah.
„V zemi je sucho,“ odpověděl učitel, „a my
věříme,
že
prosby
nevinných
srdce
Všemohoucího obměkčí.“
„Vůbec přece nezáleží na prosbách, ať už
nevinných či provinilců,“ řekl mullah.
„Rozhoduje moudrost a bdělá mysl.“
„Jak se opovažuješ mluvit tak bezbožně před
těmito dětmi!“ vykřikl učitel. „Hned to své
tvrzení dokaž, jinak budeš prohlášen za kacíře.“
„Beze všeho,“ řekl Nasreddin s ledovým klidem,
„kdyby byly dětské modlitby účinné, v celé zemi

už by nebyl jeden jediný učitel, neboť pokud děti něco skutečně z hloubi
duše nenávidí, pak je to právě škola. Ale vy jste všechny ty modlitby přežil
a to právě díky tomu, že my, kteří máme víc rozumu než děti, vás držíme
tam, kde jste.“
„Můj přítel se ještě nevrátil z bojiště, pane. Žádám o dovolení jít ho hledat.“
„Nedovoluje se,“ řekl velitel. „Nechci, abyste riskoval život kvůli někomu,
kdo už asi nežije.“
Voják však přesto odešel a o hodinu později se vrátil se smrtelným
zraněním a s mrtvým tělem svého přítele v náručí.
Velitel zuřil. „Říkal jsem vám přece, že je mrtvý. Takhle jsem vás ztratil oba.
Řekněte mi, stálo vám to za to vrátit se tam kvůli jedné mrtvole?“
Umírající odpověděl: „Stálo to za to, pane. Když jsem ho našel, ještě dýchal.
Řekl mi: „Jacku, já věděl, že přijdeš.“
Markéta Jurišicová
Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz
FARNÍCI SE PTAJÍ - KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ – FARNÍCI SE PTAJÍ
Dotaz:
Je slušné zdravit lidi, které znám? Co když mi neodpoví, jak se mám
zachovat?
Kdo by koho měl prvně pozdravit? Stalo se mi totiž při zdravení starších lidí,
že mi neodpověděli ( i když jsem zdravila hlasitě ) a dnešní mládež, i když
jejich rodiče jsou až příliš mravokární, pozdravit neumí a to nemluvím už
vůbec o dětech a školácích…..
Zvídaví farníci
Odpověď:
Problém (ne)zdravení je poměrně častý a to i přes to, že odmalička
rodiče dětem vštěpují zásadu – „A pěkně pozdrav.“
Sám jsem se mnohokrát přesvědčil, že mnohdy nejde ani tak o to, že druhý
nepozdravil nebo neodpověděl na pozdrav, jako spíše o to, jak pozdravil.
Etiketa pozdravu vyžaduje oční kontakt a doporučuje i úsměv. Pak má
ten druhý jistotu, že došlo k pozdravení a nejen k nějakému zabrumlání
nebo zabručení.
Kdo koho zdraví první?
- mladší osoba starší

- -podřízený nadřízeného
- muž ženu
A když to tak nefunguje? Pozdravte první vy. Pozdravit první není
v žádném případě nevhodné.
Co když druhý neodpoví? Vydržte ve zdravení. Mám za to, že při
použití přímého pohledu a úsměvu při pozdravu se ledy nevšímavosti
jednou prolomí.
Otec Bohuslav
PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

Na Majerovcu
V zahradách střechy a řádky slunečnic
a při úplňku houká tady sýc.
Hora Lysá a svatý Jan,
zvony, vítr a nebe dokořán.
Vůně tu klíčí ze zahrad a polí,
něhou se srdce svírá a bolí.
K studánkám do lesů si zajdi omýt rány,
objímat stromy a plašit v duši vrány.
Křižovat stezky plné ticha.
Naslouchat tajemství, jak dýchá ...
Hana Rakusová
Věčnost
Kdysi dávno žil jeden mnich. Vedl klidný a spokojený život, ale jedna
věc ho trápila. Bál se věčnosti. Vyvolení v ráji zpívají Boží chvály jako
mniši. Ale něco jiného je zpívat v určitý čas a něco jiného je zpívat pořád.
Věčně. Člověk může být šťastný, že je v Boží přítomnosti, ale jak dlouho?
Co když ho to po několika milionech let přestane bavit?
Jednoho jarního dne se mnich podle svého zvyku vydal na procházku
lesem, který obklopoval klášter. Vzduch byl svěží a lehký a jemně voněl
rašícími poupaty.
Mnich si vzdychl. Zase ho přepadly jeho obavy. Nad hlavou mu začal
zpívat slavík. Byl to tak krásný, čistý a melodický zpěv, že mnich na

všechny své starosti zapomněl. Nikdy nic tak nádherného neslyšel.
Poslouchal jako ve vytržení.
Potom si vzpomněl, že se přiblížil čas modlitby a že se musí vrátit.
Kupodivu hlídal bránu nějaký mnich, kterého vůbec neznal. Pak si všiml
dalšího a zase dalšího, žádného z nich nikdy neviděl. Vrátný se ho dokonce
zeptal: „Co si přeješ?“
Mnich rozmrzele odpověděl, že chce jen prosít dovnitř, aby se neopozdil
na společnou modlitbu. Vypadalo to, že vrátný nechápe, o co mu jde.
Mnich ho tedy požádal, aby zavolal opata. Zjistil však, že nezná ani jeho,
a to už dostal strach. Nejistým hlasem opatovi vyprávěl, že si vyšel jen na
krátkou procházku a zaposlouchal se v lese do slavičího zpěvu. Teď že
spěchá, aby nezmeškal modlitbu. Opat mlčky naslouchal.
Nakonec pokývl hlavou: „Před sto lety, právě touto dobou a v tuto
hodinu odešel z kláštera ven na procházku jeden mnich. Nevrátil se a nikdo
ho víckrát nespatřil.“
Tehdy mnich pochopil, že ho Bůh vyslyšel. Jestliže mu sto let připadalo
jako okamžik, když naslouchal slavičímu zpěvu, bude věčnost okamžikem
v přítomnosti Boha.
Jeden prorok Bohu vytrvale vyčítal: „Proč neuděláš to a to? Proč to nedáš
do pořádku? Copak chceš, aby to tak šlo dál? Udělej už něco! Co jen ze
světa bude, jestli to takhle bude pokračovat…..“
Nakonec j němu Bůh promluvil.
„Proč se tak rozčiluješ? Počkej za tři sta padesát let…..“
Boží čas není časem lidí.
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 20.9. 2018.
Za chyby tisku neručíme, Vaše redakce

Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + rodiny Hanzlíkovu a Blaščokovu a za duše v očistci.
Za Josefa Šeredu, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za farníky

1.

07.30
18.00

2.
Ne

07.30
09.00

3.
4.
5
6.

06.55
18.00
18.00
06.55

Za Marii Adamusovou, manžela, rodiče a duše v očistci.
Za Václava Nováčka, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Na poděkování za 40 let manželství a další Boží ochranu pro celou rodinu.
Za + Václava Sýkoru a jeho 2 manželky – Jarmilu a Miladu, +3 zetě a + dceru Věrku.

7.

06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
18.00
18.00
06.55

Za Antonína Poláka, manželku, syna a snachu.
Na poděkování za dar života a zdraví s prosbou o Boží požehnání a dar víry.
Za + Ludmilu Volnou, manžela, syna a sourozence.
Za + Jiřího Gospoše a živou rodinu.

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
06.55
18.00
06.55
07.30
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00

Za děti a mládež z naší farnosti.
Za živé a + členy KDU-ČSL z Nové Běšlé.
Za Zdeňka Lyčku, manželku a syna Zdeňka.
Za farníky
Sbírka na církevní školy
Za + Václava a Cecílii Dedkovy, rodiče, děti, vnuka a duše v očistci.
Za Ludmilu Volnou, Ludmilu Staňkovou a Ludmilu Hořínkovou.
Za + Jana Skácela,jeho rodiče a duše v očistci.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za Ivanu Kabzanovou a duše v očistci.
Za živou a + rodinu Andrýskovu.
Za + Oldřicha, Julii a Lidmilu Zdráhalovy a za živou a + rodinu.
Za + Leopolda a Marii Teichertovy a za živou rodinu.
Za + Františka Hořínka a rodiče.
Za farníky.
Za Ladislava Nováčka, manželku, 2 dcery, 3 vnuky a duše v očistci.
Za Otýlii Pírklovou, sourozence a duše v očistci
Za rodinu Urbanovu ze Staré Bělé.
Za dar zdraví s prosbou o další Boží požehnání pro celou rodinu Valovu.

8.
9.
Ne
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ne
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23
Ne
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ne

Za farníky
Za živé a + skauty a za dobrodince skautského střediska.
Za + Annu Kokešovou, manžela Jaroslava, syna Ladislava a živou rodinu.
Za živou a + rodinu Václava Tomise.
Za Svatavu Cholevovou a manžela Jaromíra.
Poděkování za dar víry, zdraví a prosba o další ochranu Panny Marie pro rodinu
Novákovu.

Za Manželku Zlatušku, bratra Aloise, rodiče Nečasovy a Madarovy.
Za Danuši Pavlovovou, Josefa Rymiece, Marii Hradilovou a rodiče.

Sv. Václav

Za Boží vedení a požehnání a dar víry pro děti.
Na poděkování za 80 let života a Boží ochranu pro celou rodinu Menšíků.
Za farníky.
Sbírka na potřeby ve farnosti
Za zemřelou Adélu Skácelovou a duše v očistci.

Strach k nám lidem bytostně patří. Kvalita našeho bytí závisí na tom, jak
se svým strachem naložíme.
A. Grün, Proměň svůj strach

