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PROSINEC 2018

Úvodník
Tak jsme zase na konci! Nebo na začátku? Došli jsme k slavnosti
Ježíše Krista Krále. Nebo doklopýtali?
Sem tam nás to v tom uplynulém roce něco semlelo, občas jsme narazili,
až po krk jsme možná někdy měli svých bližních ……
Nyní pokloňme se před Králem – zpíváme v jedné písni. Udělejme to!
On je totiž Král těch, kteří jsou obtíženi ranami druhých i ranami,
které jsme si uštědřili sami. On nás opět pozvedne, uzdraví a vyšle do
Nového církevního roku.

A On ten rok zase zabezpečí svou láskyplnou pomocí a milosrdenstvím.
Jen se dobře zorientujme a nastávající období , advent, vánoce, půst,
velikonoce prožívejme s vědomím – Bůh jde pozemským životem s námi.
otec Bohuslav
ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Každý sudý čtvrtek
od 10.00 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
17.12.2018
20.00 hod.
Téma: Pokračování na téma Istanbulská smlouva
Čtení Bible
Pondělí
Dětská schola
Každý pátek

10.12.2018

19.00 hod

od 16.30 hod

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 18.45 – mše sv. za ochranu počatého
nenarozeného života dětí.
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po ranní mši svaté
Modlitby matek
Každou sobotu

po ranní mši svaté

Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
Roráty
Od pondělí 3.12. budou v našem farním kostele každé ráno roráty. V
pondělí až čtvrtek od 6.45 hod a v sobotu od 7.30 hod. V pátek budou při
večerní mši svaté. Po mši svaté bude snídaně na faře pro děti a mládež,
dospělí káva, čaj. Odchod do školy nejpozději v 7.40 hod. Děti budou
dostávat také samolepky do brožurky. Lucerničky nebo lampiony děti s
sebou.
Srdečně zve a těší se otec Bohuslav
Mikulášské divadlo
V neděli 9.12. v 15.00 jsou všichni malí i velcí srdečně zváni na
mikulášské divadlo do Katolického domu.
Srdečně zvou Skauti
Cesta ke křížku
Jako každý rok Vás zveme v neděli 2. 12. na adventní „cestu ke křížku“.
Cestu zahájíme v 15 hodin u kostela sv. Floriána. U čerstvě obnoveného
kříže kromě modlitby zasadíme symbolických 100 kusů krokusů a již
tradičně vypustíme horkovzdušný balón. Takže lopatičky s sebou.
Nikodémová noc
Kostel sv. Jana a Pavla v Krmelíně 10.12.

20.00 – 21.00 hod

Vánoční koncert ženského sboru
Ve středu 26.12. srdečně se koná vánoční koncert ženského sboru .
Uslyšíme duchovní skladby s vánoční tématikou a koledy.
Začátek v 16.00 hod v kostele sv. Floriána.
Srdečně zve
Marie Matějová, starostka
Růženec
V našem kostele sv. Jana Nep. se každý den modlíme v 19h. růženec
s tímto společným úmyslem: za naše kněze a za všechny nemocné a trpící
z naší farnosti s prosbou o uzdravení těla a odevzdanost srdce.
Osobní úmysly přítomných předkládáme Pánu v tichu srdce také.
Roman Zdráhal, Marta Olšovská, Anna Bajorková, Jana Paseková

Betlémské světlo a živý Betlém
Skauti budou v prosinci předávat Betlémské světlo 24. prosince v kostele
sv. Jana Nepomuckého po ranních chválách a půlnoční mši svaté.
Odpálit si jej můžete také od 16.00 hod u živého betléma před farní
budovou,ke kterému zveme všechny rodiny s dětmi a lidi dobré vůle.
Skauti ze Staré Bělé
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

VÁNOCE

VÁNOCE

VÁNOCE

Svátost smíření
Před Vánocemi bude možno přistoupit ke svátosti smíření v tyto dny:
Sobota
15.12. 2018 od 09.00 do 12.00 hod
a od 14.00 do 16.00 hod
Čtvrtek
20 12. 2018 od 16.00 do 19.00 hod
Vánoční pořad bohoslužeb v naší farnosti
Stará Bělá
Štědrý den
24. 12. 2018
07.30 hod
Ranní chvály
15.00 hod
Mše svatá s otvíráním
Betléma
22.00 hod
Vigilie Slavnosti
Narození Páně

Slavnost Narození Páně 25. 12. 2018
07.30 hod
09.00hod
Svátek sv. Štěpána 26. 12. 2018
07.30 hod
09.00hod
Krmelín
Štědrý den
24. 12. 2018
22.00hod
Sl. Narození Páně
25. 12. 2018
08.45hod
Sv. sv. Štěpána
26. 12. 2018
08.45 hod
Proskovice
Štědrý den
24. 12. 2018
22.00 hod
Sl. Narození Páně
25.12. 2018
10.00 hod
Sv. sv. Štěpána
26. 12. 2018
10.00 hod
Svátek sv. Silvestra 31. 12. 2018
Stará Bělá
17.00 hod
23.30 hod
24.00 hod

Slavnostní mše svatá
Slavnostní mše svatá
Slavnostní mše svatá
Slavnostní mše svatá
Půlnoční mše sv.
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.
Půlnoční mše svatá
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.
Mše sv. na poděkování
za uplynulý rok
Předpůlnoční adorace
Přípitek na faře

Mše sv. na poděkování
za uplynulý rok
Informace o bohoslužbách na: www.starabela.farnost.cz
Krmelín

15.00 hod

Dárek navíc
Zveme všechny děti k adventní aktivitě – Dárek navíc. Peníze ušetřené na
sladkostech v době adventní zabalíte na štědrý den do vánočního balicího
papíru a vložíte do Betléma v kostele. Za tyto peníze se dostanou dárky i
k dětem na misiích.
o. Bohuslav

Sbírka dárků pro děti
Sbírka dárků pro děti do azylových domů se
uskuteční ve středu 24.12. na Štědrý den
během mše svaté v 15.00 hod.
Děti potřebují nejvíce:
- stolní hry (pexeso, karty, Člověče nezlob
se,…)
- psací a školní potřeby (pastelky, fixy,
pera, ….)
- výtvarné potřeby (temperové barvy, štětce,
plastelína,….)
- pouzdro, pohádkové knížky, plyšové
hračky.
Hračky, pomůcky a vybavení pro miminka a
batolata prosím označte, aby
se dostaly k potřebným.
Všem dárcům děkujeme.
Skautské středisko ve Staré Bělé
RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

RŮZNÉ !

RŮZNÉ!

Přístavba WC u kostela sv. Floriána
V neděli 2. 12. bude v Proskovicích po mši svaté slavnostně otevřena
přístavba WC u kostela sv. Floriána.
Ze stavebního hlediska se jedná o dvě samostatné stavební akce. Přípojku
vody a kanalizace, kterou zpracovala Ing. Věra Menšíková, a vlastní
přístavbu WC, kterou zpracoval Ing.arch. Jiří Klimek. Projekční práce a
povolování trvalo více než dva roky. Stavbu na základě výběrového
řízení a doporučení biskupství DOO provedla společnost JurčíkStavebnictví s.r.o.. Stavba se všemi poplatky nepřekročila celkovou
plánovanou částku 500 000,-Kč včetně DPH. Přitom 100 000,-Kč na tuto
stavbu jako dar věnoval městský obvod Ostrava Proskovice.
Myslím, že přístavba nenarušila vzhled kostela a přitom splnila
požadavek chybějícího sociálního zázemí a dostupnosti vody. Za

proskovické farníky děkuji všem, kteří se na akci podíleli nebo ji
podporovali.
Martin Menšík
Informace pro služby v kostele (úklid, výzdoba…)
Kromě ohlášených věcí je dobré počítat s tím, že se v kostele modlí
růženec každý den 19h. 19.30h.Ve čtvrtky následuje společenství
modlitební skupinky do 20.30h. A pravidelně v sobotu po ranní mši sv.
do 9h. jsou v kostele Modlitby matek.
Marta Olšovská
Tříkrálová sbírka
Zájemci o vedoucí skupinek při Tříkrálové sbírce, které proběhne již
tradičně začátkem roku 2019, se mohou přihlásit u pana Karla Stuchlého
na tel. č. 773 455 661.
Farní ples
Od listopadu se prodávají lístky na farní ples, který se bude konat
v pátek 11. ledna 2019 od 19.00 hod v Katolickém lidovém domě. Hraje
skupina UFO a jako host vystoupí Marcela Holanová.
Vstupné: 180,- Kč bez večeře a 300,-Kč s večeří.

FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ A NEJEN KNĚŽÍ
Dotaz:
V ohláškách nás, otče, zvete na farní ples, pořádaný v pátek. KKC §
1438 říká docela jasně, že každý pátek je dnem kající praxe církve.
Chápu smysl pro výjimky – že běžnou formu postu lze nahradit i jinou a

že láska je víc než půst. Ale pravidlem by se to asi stát nemělo. Jaký na
to máte názor?
Marta Olšovská
1.) Ano! Mít smysl pro výjimku je důležité. Farní ples se koná jen
jeden páteční večer z celkem 52 pátků v roce.
2.) Jsem rád, když v neděli vidím farníky na mši svaté vyspané a
v dobré náladě a když sám jsem vyspaný a v dobré náladě.
otec Bohuslav

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY - TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Bouda, která krmí milion dětí
Magnus MacFarlane – Barrow
Může jeden člověk změnit svět?
Magnus MacFarlane – Barrow ho
se svými blízkými a přáteli mění a
jejich dílo je neuvěřitelné. Možná i
proto, že to dílo není jejich, ale
Mariino.
Magnus je rybář, který žije kdesi
ve Skotsku. Jeho rodina byla silně
oslovena zjeveními, které se
odehrávají
v Medžugorje.
Magnusovi rodiče vedli hotel, ale
po své návštěvě tohoto poutního
místa proměnili svůj dům v Dům
modlitby. Po tom, co se rozpoutala
válka v zemích bývalé Jugoslávie,
začal Magnus se svou rodinou
pořádat sbírky na pomoc obětem této války a vozil humanitární pomoc do
Bosny. Postupně si vybudovali obrovskou základnu dárců po celém
Skotsku.
Další zlom v Magnusově životě bylo setkání s Edwardem – čtrnáctiletým
chlapcem v Malawi, který byl nejstarší ze svých sourozenců a jemuž
právě umírala matka.

Zeptal jsem se ho, v co v životě doufá. Rozhodně jsem přitom nečekal
odpověď, která by změnila život mně i stovkám tisíc jiných lidí.
„Chtěl bych mít co jíst a taky bych jednou rád chodil do
školy.“ Odpověděl mi po chvilce zadumání slavnostním hlasem. Tato
prostá slova, pronesená jako smělý sen, dospívajícího hocha v Malawi, se
mi zapsala hluboko do srdce. Je to výkřik, skandál a zároveň stvrzení
myšlenky, která se už tehdy začala formovat. Je to pobídka k činu, kterou
nešlo ignorovat.
Tak vznikl projekt Mary´s Meals (Mariina jídla), který poskytuje dětem
v zemích třetího světa jedno teplé jídlo denně a to na místě, kde je
vzděláváno. Celé toto dílo je založeno na práci dobrovolníků a dárců
z celého světa. Dnes už Mary´s Meals krmí denně přes milion dětí na
celém světě.
Kniha je neuvěřitelně dobrodružná, čtivá a fascinující. Při čtení musíte
jen žasnout, jaké ovoce může nést člověk, který se plně odevzdá Bohu.
Více informací o projektu lze nalézt na:
https://marysmeals.cz/
K dispozici je také film „Child 31 – The Story of Mary´s Meals“ na
YouTube.
Nebo Křesťanský magazín na ČT ze dne 30.9.2018 (k zhlédnutí na:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestanskymagazin/318298380040009/
Ukázka z knihy:
Od samého počátku jsme byli přesvědčeni, že Mary´s Meals může
fungovat efektivně a dlouhodobě jen tehdy, pokud si „přivlastní“ místní
komunita. Uvědomovali jsme si, že vybraná škola musí tomuto projektu
věřit a podporovat ho přinejmenším stejně jako my. Chtěli jsme se za
každou cenu vyhnout chybě, že bychom lidem vnucovali svůj nápad,
naopak jsme zamýšleli podporovat jejich. K tomu ale bylo třeba
vybudovat skutečné a na respektu postavené partnerství, v němž bude
místní společenství dávat k zajištění každodenního jídla pro své děti to,
co dát může, a my zajistíme potraviny a další nezbytnou pomoc, kterou si
škola dovolit nemůže. Konkrétně to znamenalo, že projekt bude záviset
na místních dobrovolnících, kteří se musí zavázat k tomu, že budou
organizovat každodenní vaření a podávání jídla. Rozhodli jsme se zajistit,
aby tento projekt nebyl vnímán jako další humanitární pomoc v boji

s hladem, ale jako specifický zásah, který se opírá o místní společenství,
zaměřuje se na školou povinné děti a vždycky zůstává propojen s jejich
vzděláním. V Chilomoni se ukázalo, že nejvhodnějším místním orgánem
pro takovou práci bude spolek učitelů, rodičů a přátel školy. Po několika
setkáních, na kterých členové spolku projevili dostatečně velkou touhu po
spuštění tohoto projektu a nadšení se mu věnovat, se vedení uvolilo
převzít odpovědnost za sestavení soupisu rodičů a prarodičů, kteří by se
střídali. Každý z nich by věnoval vždy jednou za čas dopoledne, aby jídlo
připravil.
„Cos jedla dnes ráno před vyučováním?“ ptali jsme se další žákyně
usazené na bambusové lavici.
„Nic“, odpověděla stejně jako všichni před ní.
„A včera – co jsi jedla?“ „Jenom rýži.“
Odpovědi nebylo těžké předvídat. Snad každé z těchto dětí v roztrhaném
oblečení mělo k jídlu „jenom rýži, anebo „jenom maniok“. Potom nás ale
zaskočil jeden malý chlapec.
„Cos ráno jedl?“ „Nic.“ „A včera?“ „Nic.“
Zopakovali jsme otázku v domnění, že jenom špatně rozuměl. A on
znovu, ale teď už měkčím hlasem odvětil: „Nic.“ Pak v zahanbení
odvrátil hlavu, protože se mu v očích objevily slzy. Nechtěl, aby to
ostatní děti viděly.
Markéta Jurišicová
Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz
PŘÍBĚHY

MYŠLENKY

U starého Betléma
Vánoce u starých jeslí - kolikrát jsme se tu sešli ?
Stojí v tichu zase s námi
všichni blízcí, všichni známí,
co dopsali svoje stránky
a šli domů za červánky.

PŘÍBĚHY

MYŠLENKY

Jak jsme křehcí, jak jsme malí
u jesliček v tichu stájí.
Mošnička je zpola plná,
hodně plev a málo zrna .
Hana Rakusová

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka prosincového čísla je do 22.12. 2018.
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce

Slohové cvičení
Učitelka očekávala Matyášovy rodiče. Pozvala je do školy, protože si
s nimi chtěla pohovořit o chlapcově zhoršeném prospěchu a o jeho podivném
a roztržitém chování ve škole.
Matyáš byl jedináček, vždycky veselý šikovný chlapec, ve škole pozorný.
Dobře se učil, byl nejlepším žákem ve třídě.
Jeho rodiče se nedávno rozešli a do školy se dostavil každý zvlášť.
Nejdříve vstoupila do třídy Matyášová matka a sedla si do lavice hned u
učitelčina stolu. Chvíli po ní přišel otec. Po vzájemné výměně několika
udivených a hněvivých pohledů se ostentativně přehlíželi.
Učitelka hledala správná slova, chtěla, aby pochopili, co se děje s jejich
synem.
Ale slova se nedostavovala. Přivedla je tedy k Matyášově lavici a řekla:
„Podívejte se!“
Pod lavicí ležel zmuchlaný list papíru. Písmo bylo rozmazané od slz a
pokrývalo obě strany listu, na který měly děti napsat slohové cvičení. Místo
slohového cvičení tam však byla načmáraná jediná věta a ta se stále opakovala.
Učitelka beze slova papír uhladila a podala ho Matyášově matce. Ta si
napsané řádky přečetla, a aniž by promluvila, předala ho manželovi. Muž se
zamračil. Pak se mu rysy vyrovnaly a výraz zjihl. Dlouhou dobu, která se stala
věčností, upřeně hleděl na načmáraná slova.
Konečně pečlivě list papíru přeložil, dal si ho do kapsy a potom natáhl paži,
aby se chopil ruky, kterou mu podávala jeho manželka. Matyášová matka si
setřela slzy z očí a na svého muže se usmála. On jí pak pomohl do kabátu a
oba společně odešli.
Na listu papíru bylo napsáno: „Mami, tati, mám vás moc rád…. Mami, tati,
mám vás moc rád….Mami, tati mám vás moc rád…“
Tento svět je plný bývalých manželů a bývalých manželek. Ale neexistují
bývalé děti.
Z knihy Bruno Ferrero: Hvězdy pro duši

1.

07.30
18.00

2.
Ne
3.

07.30
09.00
06.55

Za Jiřího a Libuši Stuchlé a za živou rodinu.
Za rodiny, matky v požehnaném stavu, ochranu života od početí do přirozené smrti, aby
mládež vytrvala v čistotě do svatby.
Na poděkování za 40 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na Sýrii
Za + Františka Wernera, manželku, 3 dcery, za živou rodinu a duše v očistci.

4.
5.
6.
7.

06.45
06.45
06.45
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.45
06.45
06.45
06.45
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.45
06.45
06.45
06.45
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
07.30
15.00
22.00
07.30
09.00
07.30
09.00
06.55
18.00

Za + Eduarda Kopku, manželku Antonii, syna a dcery.
Za + Ludmilu a Jaroslava Havránkovy, duše v očistci a za živou rodinu.
Za Miladu Pardýlovou, její sestru, rodiče a živou rodinu.
Za rodinu Karkoškovu.
Na poděkování za vše z uplynulého roku.
Za +Vratislava a Ludmilu Sýkorovy, rodiče, sourozence a živou i + rodinu.
Za rodinu Svěchovu a Hořínkovu.
Za + P. Dr. Pavla Forgače.
Za farníky.
Sbírka na potřeby diecéze
Za + dítě a živou rodinu.
Za + rodiče Bukovské, Novákové, sestry, bratry a duše v očistci.
Za + Marii Adámkovu, manžela, syna, sestry, švagry, rodiče a rodinu Dluhošovu.
Za Viléma Šindela, manželku, rodiče a vnuka.
Za rodinu Foltovu na poděkování za Boží ochranu pro celý rod.
Za Antonii Ličkovou a Teofila Ličku.
Za opuštěné maminky.
Za + Jiřího Madara, Marii Burešovou a živé rodiny.
Za farníky.
Za počatou, ale nenarozenou Klárku a za rodiny Dubinovu, Foltovu a Zezulkovu.
Za + Jaroslava Máchu, manželku Barunku, dceru Evu Weimannovou a za živou rodinu.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za živé a + dobrodince.
Za + Alenu a Libora Nováčkovy, duše v očistci a za živou rodinu.
Za + Jaroslava Kokeše, manželku Annu, rodiče z obou stran a živou rodinu.
Za + Zitu a Rudolfa Prorokovy a rodinu Paličkovu.
Za + Vlastu Kudělkovou, rodiče a sourozence.
Za farníky.
Ranní chvály.
Štědrý den
Za děti a rodiny ze Starobělské farnosti.
Za farníky.
Za + Marii a Viléma Šindlovy, syna a vnuka.
Sl. Narození Páně
Za farníky.
Sb. na Betlém nenarozeným
Za + Štěpána Holaina, manželku Annu a pravnuka Tomáše.
Za farníky.
Sv. sv. Štěpána
Za + Řehoře Krejčíčka, manželku, dceru a vnuka Zdeňka.
Za + Lucii a Antonína Kozubka a za živou a + rodinu.

30.
Ne

07.30
18.00
07.30
09.00

31.

17.00

Za + Emila Nováčka, manželku, syna, rodiče, sourozence, duše v očistci a živou rodinu.
Za + Jana Mrvu a celou živou rodinu.
Za + Karla, Jaroslavu a syna Jaroslava Lyčkovy, za ing. Václava rozehnala, za živou a +
rodinu a duše v očistci.
Za farníky
Sb. na potřeby ve farnosti
Na poděkování za uplynulý rok.

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.

