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Úvodník
V letošním školním roce si
prohlížíme při pátečních mších
svatých
krásné
drahokamy
katolické církve. A je na co se
dívat, je čemu naslouchat. Ale to
by bylo málo. Kopírovat tyto
klenoty
svým
životem
nedokážeme, ani by to nebylo
správné. Nechceme být dvojníky
nebo karikaturami někoho.
Svatí všech století křesťanské
éry nám mají být inspirací pro
růst ke svátosti pro získání nebe.
O osobní svátost pak je třeba
usilovat soustavně. Kéž nám
k tomu pomůže i událost ze
života sv. Jana Zlatoústého.
Císařovna Eudoxie hrozila
Janu Zlatoústému, že pokud nepřestane hájit tak víru, půjde do vyhnanství.
Odpověděl: „Jen tenkrát bys mi tím mohla nahnat strachu, kdybys mne
mohla vypudit na místo, kde Bůh není přítomen.“
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Pobožnost k Panně Marii Lurdské
V neděli 7.10. se koná pobožnost k Panně Marii Lurdské v Bělském lese.
Začátek v 15.00 hod. Všichni jsme srdečně zváni.
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
každý sudý čtvrtek v měsíci
10.00 hod
Čtení Bible
Pondělí

01.06.2018
15.06.2018

19.00 hod
19.00 hod

Náboženství pro dospělé
Pondělí
08.10.2018
20.00 hod.
Téma: Evropská civilizace vyrostla na křesťanských základech. Co se tím
přesně myslí?
Pondělí
22.10.2018
20.00 hod.
Téma: Rozdíl mezi skutečnou velkorysostí a nezdravou tolerancí.
(Vyznávání hodnot života a praktikování hodnot vedoucích k Božímu království
v protikladu k životu bližních, kteří Pána Boha neznají nebo svou víru prožívají
s jinou intenzitou.)
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 ranní mši svaté na faře
Adorace s příležitostí ke svátosti smíření
Každý čtvrtek
17.00 – 19.00 hod

Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod

Nikodémova noc
Rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně bude
v pondělky 1. a 15. října od 20.00 do 21.00 hod. ( Pozor, změna času)
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.
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

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

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).
Markéta a František
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
Ministrantské schůzky
Každou první sobotu v měsíci se budou na faře konat ministrantské schůzky.
Začátek v 8.30 hod na faře. 1. schůzka v sobotu 6.10. Srdečně zve
otec Bohuslav

Vinobraní
Ještě jednou vás milí farníci a občané obcí patřících do naší farnosti chci pozvat
na „Vinobraní“- pro starší a pokročilé, ale nejen pro ně.
Vnitřní nespokojenost, kterou tak často dnes v naší společnosti zažíváme,
vede i komu, že se člověk stahuje do soukromí své rodiny nebo i sebe samého.
Křesťanství, po vzoru společenství Nejsvětější Trojice - Boha, který tvoří
člověka k životu ve společenství – „Není dobré, aby byl člověk sám, učiním mu
pomoc jemu rovnou,“ se snaží společenství budovat a udržovat.
Udělejme něco proto, aby žádný člověk nemusel být sám. Setkání na
vinobraní může být takovým začátkem. Třeba poznáme nové lidi se kterými
navážeme kontakty a vzniknou tak nová přátelství , podněty k návštěvám a ke
konkrétní pomoci, potěšením, povzbuzením. Oslovte lidi kolem sebe, přivezte
vozíčkáře a přijďte hlavně i vy sami s dobrou náladou, kterou chcete toho 6.10.
od 15.00 hod v KLD rozdávat radost i druhým. Na všechny se těší
Otec Bohuslav a ostatní organizátoři.

Dračí dílna – výroba draků
V sobotu 13.10.zvou skauti malé i velké do Dračí dílny na výrobu draků.
Pod vedení zkušených stavitelů si děti mohou postavit vlastnoručně svého
draka, se kterým se mohou zúčastnit v neděli 14.10. Drakiády. Společně
s Drakiádou si mohou zájemci zahrát softbal.
Misijní neděle
V neděli 21.10. je Misijní neděle. V tento den bude sbírka na světové misie.
Po mši svaté před farou se budou rozdávat koláčky za dobrovolný
příspěvek, který bude zaslán na Papežské misijní dílo.
Misijní neděle v Krmelíně a v Proskovicích
Rovněž v Krmelíně a v Proskovicích na misijní neděli proběhne sbírka ve
formě misijního koláče na podporu Papežského misijního díla.
Turnaj ve stolním tenise – „O pohár faráře“
V neděli 21.10. se koná v KLD turnaj ve stolním tenise „O pohár faráře“.
Začátek v 14.00 hod. Stejně jako loni se turnaj rozšíří i o dětskou kategorii.
Všichni jste srdečně zváni.

Intence
Přijímají se intence na mše svaté na rok 2019. Lístky s úmysly a kontaktem
na sebe (jméno, telefon případně adresa) odevzdejte prosím do sakristie
kostela nebo na faře.
LIDOVÉ MISIE

LIDOVÉ MISIE

LIDOVÉ MISIE

Misie
Milí farníci Staré Bělé, Nové Bělé, Krmelína a Proskovic.
Bude to již skoro dva roky, kdy na Pastorační farní radě jsme se dohodli, že by
bylo dobré uskutečnit i v naší farnosti
tzv. Lidové misie. Protože tehdy všechny
řeholní společnosti, které misie
provádějí, už byly rok dopředu zadané,
bylo možno se objednat až na rok 2019.
A tak se i stalo. V období od 21.3. do
31.3.2019 přivítáme v naší farnosti
slovenské misionáře svatého Vincence
de Paul z Loštíc.
Misie začnou již ve čtvrtek 22.3. a
potrvají do neděle 31.3.2019.
Z tohoto důvodu prosím všechny
spolky a organizace, které se do života
farnosti zapojují, aby na toto období ( je
to navíc postní doba) pokud možno
neplánovaly takové akce a aktivity, které
by tyto lidové misie narušovaly nebo
bránily farníkům malým i velkým ,
starším i mladším, mužům i ženám se
těchto misii účastnit.
Také prosím, aby od příští neděle tj. 7.10. se modlila vždy na závěr mše
svaté „ Modlitba za misie“. Kartičky jsou na lavicích.
Otec misionář zavítá do naší farnosti již v neděli 9.12, aby při mších svatých
i po nich se s farností trochu seznámil.
Setkání pastorační farní rady s otcem misionářem pak proběhne již ve středu
5.12. v 19.00 hod na faře. Naposledy se v naší farnosti konaly lidové misie
v roce 1945, jak hlásá tabulka na kříži v kapli, tvořící Pietu Panny Marie
s Ježíšovým mrtvým tělem v klíně.

Ještě jednou prosím, modleme se za velký duchovní užitek lidových misií
v naší farnosti pro nás všechny jednotlivě i pro farnost jako celek.
Bůh ať žehná vaší snaze.
otec Bohuslav

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
Každý má svého anděla
Anselm Grün

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Každý má svého anděla… ale jak to prakticky
vypadá? Autor si dal tu práci, že vybral 24
biblických příběhů, ve kterých se andělé
vyskytují, a zaměřil se na to, co andělé dělají.
Ukazuje, že andělé nás provázejí v každé
situaci: Kromě anděla strážce (Mt 18,20) je
tady anděl, který slyší dětsky pláč (Hagar
s Izmaelem na poušti); anděl, který zabraňuje
oběti (Abrahám obětuje Izáka); anděl, který za
nás bojuje (Michael); a mnoho dalších…
Každý z těchto andělů je tady aby nás provázel
a pomáhal nám v našich konkrétních životech.
V každé kapitole knihy je nám představen 1
anděl, to jak působil v biblickém příběhu a to,
jak se může projevit v našem životě.

Ukázka z knihy:
Anděl, který se dotýká a probouzí (1Král 19,5-8):
Eliáš, snad největší ze starozákonních proroků, muž plný ohně, upadl do
krize. V jednom velkém sporu zvítězí nad Baalovymi kněžími a dá je do
jednoho usmrtit. Zdá se, že je na vrcholu své úspěšné cesty. Vtom se však
proti němu pozdvihne královna Jezábel a usiluje mu o život. Tento bojovný
člověk náhle dostane strach. Už nic nechce. Prchá do pouště, aby si
zachránil holý život. Tam, v samotě, ho dohoní jeho vlastní agresivita.
Obrací ji proti sobě samému… Má pocit, že veškeré jeho nasazení pro Boha
bylo marné. Jediné východisko vidí ve smrti. Ulehne pod trnitý keř a usne.
Tento ostnatý keř je symbolem lidského hříchu, kvůli němuž je země zarostlá
hložím a bodláčím. Eliáš uléhá pod kručinkový keř a doznává, že je právě
tak plný hříchu jako ctitelé Baalovi, proti nimž tak vášnivě bojoval.
Rezignuje – zklamán sám sebou.“ Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: Vstaň a
jez!”… (str. 70)
Marie Zdráhalová
PŘÍBĚHY
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Zátiší s podzimní mísou
Na podzimní míse
modré švestky skví se.
Mezi listím javoru
hrušky, réva pospolu,
ořechy i dýně - drak
moc se těší na skicák.
Malíř potom v pokoji
do barev je nastrojí,
ať se portrét neliší.
Dá jim jméno zátiší.
Hana Rakusová
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 20.10. 2018.
Za chyby tisku neručíme, Vaše redakce

1.
2.
3.
4.

06.55
06.55
18.00
06.55

Za + Maxmiliána Lindovského, manželku a rodiče.
Za + Růženu a Františka Forgačovy a dceru Adélu.
Za + rodinu Pchálkovu a Andrýskovu.

5

06.55
18.00

6.

07.30
18.00

Za rodinu Mrázkovu a uzdravení pro celou rodinu.
Za + Antonii, Ferdinanda a Romana Jurišicovy.
Za živou a + rodinu Jurišicovu.
Za Jindřicha Foltu, manželku Marii, za jejich rodiče a za + i živou rodinu.

7.
Ne
8.

07.30
09.00
06.55

Na poděkování za 25 let manželství s prosbou o Boží ochranu do dalších let
Za farníky

9.
10.
11.
12.
13.

06.55
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
06.55
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
06.55

Za živé a + členy živého růžence.

Za rodinu Mrvovu a další Boží ochranu.
Za + Cyrila Volného, manželku, syna, sourozence a duše v očistci.
Na poděkování za dar manželství a živou rodinu.
Za Josefa Kokeše, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Za + Annu a Václava Menšíkovy a živou a + rodinu.

28.
Ne

18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00

29.
30.
31,

06.55
06.55
18.00

Za rodiny Burešovu a Madarovu.
Za rodinu Zubkovu.
Za + Jaroslava Foltu k nedožitým 94 rokům života.

14.
Ne
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ne
22.

23.
24.
25.
26.
27.

Za + Vladimíra Brože a manželku, syna, 2 dcery, za živou rodinu a duše v očistci.

Za + Václava Valu, rodiče a živou rodinu.
Za rodiče z obou stran, manžele Krovlíkovy, Havranovy, 2 švagrové, bratra a neteř.

Prosba o dar zdraví, dar víry pro Jakuba i ostatní vnoučata a celé rodiny.
Za pana Stanislava Doležílka a manželku Evu.
Za + Miroslava Tvrdého, manželku, rodinu Pánkovu a Tvrdou.
Za Marii Jakubkovou, rodiče z obou stran a švagra Josefa.
Za + Petra Hořínka, rodiče, bratra, švagra a živou rodinu.
Za farníky.
Za Ludmilu Foltovou, bratra a živou rodinu.
Za + Miladu Pasekovou, jejího manžela a syna.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za + Karla Malého, sourozence, rodiče a duše v očistci.
Za Václava Holaina.
Za + Aloise Ondřeje, jeho manželku Karolínu, dceru Ludmilu a duše v očistci.
Za rodinu Baluškovu s prosbou o Boží ochranu.

Za živou a + rodinu Kudělkovu a Pulkrábkovu, za duše v očistci, za které nikdo neprosí.
Za farníky.
Sbírka na světové misie

Za Antonii Hořínkovou, manžela, syna Jaroslava a Petra, zetě a duše v očistci.
Na poděkování za dar zdraví a další Boží ochranu pro rodiny Foltovu, Bandíkovu a
Borovičkovu.

Za Ladislava Nováčka na poděkování za 80 let života, manželku, 2 dcery, 3 vnuky a duše v očistci.

Na poděkování za ukončení 1. sv. války, za oběti 1.sv. války a na poděkování za vznik
republiky.
Sbírka na farnost

Být pokřtěn znamená následovat Krista ve všech rozměrech svého života, a tedy i
v manželství.

