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Všechny milé Boží děti.
Přeji Vám všem vstoupit do Nového občanského roku s touhou duchovní
obnovy podle slov žalmu 51:
Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
A další:
Vrať mi radost ze své ochrany
a posilni mou velkodušnost!

Tato touha po duchovním obrození, ať se pak zvlášť bohatě naplní při
Lidových misiích v naší farnosti ve dnech 22.3. až 13.3.2019
To přeji a vyprošuji vám všem i sobě
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
14.01.2019
28.01.2019
( dle stavu otce Petra)
Čtení Bible
Pondělí

07.01.2019
21.01.2019

Dětská schola
Každý pátek

20.00 hod
20.00 hod

19.30 hod
19.30 hod

od 16.30 hod

Schola
Ve čtvrtky dle domluvy
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
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po ranní mši svaté

Modlitby matek
Stará Bělá
Krmelín – domeček

každou sobotu
každou středu

po ranní mši svaté
19.00 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.
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

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

Pování na koncert v Krmelíně
Zveme všechny farníky na benefiční koncert , který se uskuteční v neděli
13.1.2019 v 15.00 hod v kostele sv. Jana a Pavla v Krmelíně
krmelínští farníci
Farní knihovna
Každou neděli po obou mších svatých
Tříkrálový turnaj
V neděli 6. ledna se uskuteční odpoledne v KLD Tříkrálový turnaj ve
stolním tenise. Všichni jste srdečně zváni.

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
PODĚKOVÁNÍ
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Milí přátelé, chtěl bych Vám moc poděkovat za pomoc při sbírce pro
Charitu ČR pro lidi v Sýrii. Celkově se nám podařilo
vybrat neuvěřitelných 76 738 Kč, a to díky sbírkám v kostelech, také
díky prodeji výrobků, které vytvořily ženy a děti ve farnostech. Díky za
všechno cukroví, sladkosti, punč, marmelády, pečené čaje, křížaly, med,
svíčky, dřevěné obracečky a všechny další výrobky, a hlavně vaši ochotu
a čas. Velký dík patří prodávajícím studentům obou zapojených
gymnázií. Peníze jsou odeslány na účet Charity.
Přehled letošní sbírky:
Prodej výrobků u adventních věnců Stará Bělá 4 655,-Kč
Farnost Stará Bělá sbírka 13 574,-Kč
Farnost Stará Bělá prodej výrobků 15 344,-Kč
Farnost Krmelín sbírka 6 357,-Kč
Farnost Krmelín prodej výrobků 10 467,-Kč
Farnost Proskovice 2 159,-Kč
Gymnázium Fr .Hajdy Ostrava-Hrabůvka- studentská firma
Heatit, prodej výrobků 17 480,-Kč
Adventní koncert Biskupského gymnázia Ostrava- Poruba 6 702,-Kč
Celkem 76 738,- Kč
Děkuji

Vojtěch Vlček

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
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Áron – Hospodinův velekněz
Francine Riversová
Áron byl Mojžíšův starší bratr. V Bibli se o něm píše na mnoha místech.
Zamýšleli jste se někdy více o této postavě.
Autorka knihy – Francine Riversová se ve svých knihách často zabývá
postavami z Bible, které jsou řekněme
„okrajové“. Ve svých příbězích nám nabízí
dobu, ve které žili, jejich očima. Nám velmi
známé příběhy pak získávají úplně novou
perspektivu. To, co jsme už tolikrát slyšeli,
dostává nový obsah.
Nejinak je to i v knize o Áronovi. Ten je
starší bratr, což mělo v židovském národě
velký význam, přesto všechna privilegia má
Mojžíš. Áron se s touto skutečností pere
celý život. Jeho život je plný vzestupů a
pádů. Bojuje však statečně – především sám
se sebou.
Ukázka z knihy:
„Toto místo se bude jmenovat Pokušení a
svár!“ Mojžíš udeřil holí do skály. „Protože
se Izraelci dostali do sváru s Hospodinem a pokoušeli ho!“ Ze skály
vytryskla voda jako z protržené přehrady.
Starší utíkali zpět. „Mojžíš nám dal vodu ze skály!“
„Mojžíš! Mojžíš!“ Lidé se rozběhli k proudící vodě.
Mojžíš se vyčerpaně posadil. „Bože, odpusť jim. Nevědí, co říkají.“
Áron viděl, jak zodpovědnost za tento lid těžce leží na ramenou jeho
bratra. Mojžíš slyšel jejich stížnosti a prosil Boha, aby jim poskytnul to,
co potřebovali, a aby je vedl. „Řekneme jim to znovu, Mojžíši. Je to
Hospodin, kdo je zachránil. Je to Hospodin, kdo jim dává vše potřebné
pro život. Je to Bůh, kdo jim dává chléb, maso a vodu.“
Mojžíš zvedl hlavu. V očích měl slzy. „Je to tvrdohlavý národ, Árone.“
„Tak budeme tvrdohlaví i my! Tvrdohlaví ve víře!“

„Pořád uvažují jako otroci. Chtějí své příděly jídla, a včas. Zapomněli na
biče a těžkou robotu, na to, jak bídný život v Egyptě vedli a neviděli
cestu ven. Zachránilo je jenom to, že volali k Hospodinu.“ (…)
„Amálekovci…,“ zalapal Jozue po dechu, „… útočí u Refídimu! Zabili ty,
kteří nebyli schopni držet s námi krok. Staré lidi. Ženy. Nemocné…“
„Vyber skupinu našich mužů a jděte s nimi bojovat!“ Mojžíš zavrávoral,
když vstával.
Áron ho zachytil. „Musíš si odpočinout. Celý den jsi nejedl ani ses
nenapil.“ Co si počne, když se Mojžíš zhroutí? Povede lid sám? Zachvátil
ho strach. „Hospodin tě povolal, abys vedl jeho lid do zaslíbené země,
Mojžíši. Člověk to ale nemůže dělat bez jídla, vody a odpočinku. Dnes už
nic nenaděláš!“
„Ty jsi o tři roky starší než já, Árone.“
„Ale ty jsi ten, koho Bůh povolal, aby nás zachránil. Ty jsi ten, kdo nese
tíhu zodpovědnosti za Boží lid.“
„Bůh nás zachrání.“ Mojžíš znovu klesl na zem. „Jdi a bojuj s nimi, Jozue.
(…) Zítra se postavím na vrchol hory s Boží holí v ruce.“
Markéta Jurišicová
Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz
MYŠLENKY
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Podaná ruka
Enrico, Giulio a Massimo byli tři nerozluční kamarádi. Jednou s nimi byl
i Lorenzo, Massimův bratříček. Maminka toho „malého otravu“
Massimovi „laskavě vnutila“ s sebou. Lorenzo byl samozřejmě naopak
rád a celý hrdý na to, že může být se starším bratrem a jeho kamarády.
Toho dne si čtyři kluci usmysleli, že prozkoumají park Mandria,
největší a nejdivočejší široko daleko. Ztratit se v tom zeleném lese bylo
vždycky úžasné dobrodružství.
„Podívej, jeleni! A támhle veverky!“ pokřikovali na sebe vesele mezi
stromy.
„Doufám, že nenarazíme na divočáka,“ řekl Giulio, jen aby trochu
postrašil Lorenza, který se hned chytil bratra za ruku. Chlapci byli tak
zaujatí tou podívanou mezi stromy a vším tím šustěním ve křoví, že si
nevšimli, jak čas letí. Stíny stromů se začaly pomalu prodlužovat a na

park se snášel soumrak. „Je pozdě! Musíme se vrátit domů, nebo bude
průšvih!“ vykřikl Enrico.
„Poběžíme!“ navrhli všichni naráz. Dali se do běhu, nechali cesty
cestami a pustili se rovnou přes les. Ale z ničeho nic se ocitli na břehu
potůčku, který se líně vinul přes celý park. Nebyl moc široký, a tak se
rozhodli, že ho přeskočí.
Enrico, Giulio a Massimo se pořádně rozběhli a skočili na druhý břeh.
Malý Lorenzo zůstal stát a ustrašeně váhal.
„No tak skoč, strašpytle!“ zavolal na něj Giulio.
„Nejsem strašpytel!“ fňukal Lorenzo. „Potok je moc široký!“ a rozbrečel
se. „Ach jo!“ vybuchli otráveně Enrico a Giulio.
Ale Massimo se postavil nejblíže k vodě, jak mohl, a natáhl ruku.
„Neboj se, Lorenzo! Musíš jen skočit až k mé ruce. Věř mi!“ zavolal.
Lorenzo se na bratra zadíval a přestal plakat. Pak téměř bez rozběhu
skočil k Massimově ruce a chytil se jí.
Bratři se obejmuli.
„Viděls?“ zvolal Massimo. „Zvládl bys to i bez té mojí ruky!“
Říct někomu “já ti věřím“ je moc důležité. Říkáme to jen těm, které
milujeme. Znamená to: “Ať se stane cokoli, důvěřuji ti.“ Je to skoro jako
říct: „Pamatuj si, že ty jsi všechno, co mám“ nebo „Dávám svůj život do
tvých rukou.“
Z knihy Bruno Ferrero: Balzám pro duši

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka únorového čísla je do 22.1 2019.
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce
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Za dceru Martu a její rodinu.
Za farníky
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu.
Mše svatá
Mše svatá
Za +Jaroslavu Staňkovou a za živou a + rodinu.
Za + Filoménu Valovou, manžela, syna, dceru, vnuka a duše v očistci.
Za + pana Jana Šihora.
Za + Marii Kaločovou, manžela a živou rodinu.
Za farníky.
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Mše svatá
Za zemřelou rodinu Madarovu, Aloise Sošku a živou rodinu.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za Josefa Paličku, manželku, rodiče z obou stran a vnučku Renátu.
Na poděkování za dar 70 let života a Boží ochranu pro celou rodinu.
Za + Václava Tomise, manželku Ludmilu, syna Václava a živou rodinu.
Za + Věru Foltovou k nedožitým 90 rokům života.
Za duše zemřelých dárců mešních fundací, zřízených před nástupem komunismu.
Za farníky.
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu.
Na poděkování za 50 let života s prosbou o vedení Duchem Svatým celé rodiny.
Za rodinu Havlinovu, Cigánkovu a duše v očistci.
Za počaté nenarozené děti a jejich rodiče.
Za + manžela Aloise Hajdučka, za + rodiče a za duše v očistci.
Za + manžela a živou rodinu.
Z a + Irenu Šulákovou, Stanislava Kluse a za živou rodinu.
Za + P. Rudolfa Adámka a jeho rodiče.
Sbírka na farnost
Za + a živé skauty a za dobrodince skautského střediska Stará Bělá.
Za + Leoše Nováčka, rodiče, bratra a duše v očistci.
Za + Jana Adámka, rodiče a prarodiče.
Za + Aloise a Olgu Kolářovy a snachu Janu.
Za + Zdenku Šindlovou.

Za + Vratislava a Ludmilu Sýkorovy, rodiče a sourozence a za živou a + rodinu..
Za + Františka Březinu, jeho rodiče, + sourozence a za živou rodinu Březinovu.
Za celou živou a + rodinu Šindelovu a Tomáškovu.

Na poděkování za 10 let manželství.
Za živou a + rodinu Kozubkovu, Foltovu, Bandíkovu a Borovičkovu.
Za živou a + rodinu Jurišicovu.
Za Ludmilu Novákovou, manžela a rodinu Lyčkovu z Nové Bělé.
Na poděkování Pánu Bohu za 100 let Lidové strany ve Staré Bělé a za živé a + členy a příznivce KDUČSL.

Na poděkování za dar života a zdraví a za celou rodinu Bandíkovu.

S radostným srdcem je mnohem snazší stát se svatými. Kéž se nikdy
nezneklidňuje srdce, které hledá Boha a miluje jej.
bl. Jakub Alberione

