02/2019

ÚNOR 2019

Lidové misie – čas otázek a odpovědí
Velikost člověka je v tom, že si dokáže klást otázky a hledat na ně
odpovědi. Je trochu škoda, pokud člověk neví odkud je, kam směřuje,
jaký smysl má jeho život. Proč je to tak důležité? Protože od toho závisí,
jestli svůj život žiji nebo jenom přežívám. Od toho závisí, zdali vím, co
konat a čeho se vyvarovat. Doufám, že i ty si kladeš otázky a hledáš. Kdo
nehledá, nemůže ani najít.
Chtěl bych tě pozvat prožít čas lidových misií ve vaši
Římskokatolické farnosti Ostrava – Stará Bělá. Budou probíhat od 22. 3.
– 31. 3. 2019. Naposledy se u vás lidové misie konaly v roce 1946. I z
tohoto údaje je možné usoudit, že lidové misie jsou něčím výjimečným
v dějinách farnosti či obce. Neboj se přijmout pozvání a využít tento čas.
Lidové misie jsou časem povzbuzení a načerpání nových sil do života.
Nenabízím ti svou odpověď, ale chci ti nabídnout odpověď Ježíše Krista.
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Odpověď na tvůj život, na to, že i tvoje trápení může mít smysl.
Odpověď, která mluví o tom, že je tady někdo, kdo má o tebe opravdový
a nezištný zájem. Ježíš hledá i tebe. Neboj se ho poznávat. Největší omyl
nás lidí spočívá v tom, že si myslíme, že Bůh nás chce o něco obrat.
Hledej a nalezni to, co tě přesahuje. V příštím vydání zpravodaje
uveřejníme celý program lidových misií i místa, kde budou jednotlivé
akce probíhat. Těšíme se na Vás.
Misionáři sv. Vincenta de Paul

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
11.02.2019
20.00 hod
Téma: Co vede k pokojné smrti a do nebe? Jak sami dojít do Božího
království a jak doprovázet umírající? Možnost získat plnomocné
odpustky v hodině smrti, zaslíbení Korunky k Božímu milosrdenství….
25.02.2019
20.00 hod
Téma: Lidové misie – co jsou lidové misie, co pro mě znamenají, jak se
na ně připravit a jak je prožít.
Setkání nad Biblí
Pondělí

04.02.2019
18.02.2019

Dětská schola
Každý pátek

18.30hod
18.30 hod

od 16.30 hod

Schola
Ve čtvrtky dle domluvy
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek
17.00 – 19.00 hod
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Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod

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
od 16.30 hod přede mši sv.
Modlitby matek
Každou sobotu

po ranní mši svaté

Nikodémová noc
Nikodémová noc se uskuteční v pondělí 18.2. od 20.00 hod do
21.00 hod v kostele sv. Jana a Pavla v Krmelíně.
Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.15 hod do
tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé
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
UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Ministrantské schůzky
Ministrantská schůzka v sobotu 2.2. nebude z důvodu jarních prázdnin.
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Zhášení svící
Někteří rodiče či prarodiče s malými dětmi po bohoslužbách sfoukávají
na obětním stole svíce. Jistě to dělá těmto dětem radost a asi nejen jim.
Stává se však, že se sfouknutím plamene se dostává na oltářní plachtu
roztopený vosk, saze z knotu, v horším případě jiskra, která textilii
propálí. Praní a údržba je pak zbytečně komplikovaná a pořízení nové
oltářní plachty není levnou záležitostí. Oběť mše svaté má být z úcty
k Pánu Ježíši přinášená na bílém, čistém, neporušeném plátně. Z těchto
důvodů prosíme, aby od zvyku zhasínání svící dětmi bylo upuštěno. A
prosíme o to i ty, kteří ono poškození doposud nezpůsobili.
Stejně tak prosíme obětavé kostelníky, aby sundávali krycí plachty
z oltářů až po rožnutí svící. Naopak před zhášením svící napřed dali na
oltáře krycí plachty a teprve pak svíce zhášeli. Předejde se tak
zbytečnému ušpinění oltářních pláten, protože jak z knotu, kterým se
svíce rozžíhají, tak ze zhasináku může odkapávat vosk. Děkujeme za
pochopení.
(Po mnohaletém pozorování napsal Marek Forgač)

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY - TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
Když padají manga
Alena Scheinostová
Vojtěch Bílý, student církevního gymnázia v Plzni, přestoupil v kvintě na
Lycée Carnot ve francouzském Dijonu a po maturitě se rozhodl pracovat
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jako dobrovolník v SAR – Středoafrické republice na misii bosých
karmelitánů v městečku Bozoum.
Již v době, kdy se na cestu připravoval, panovala v zemi vyhrocená
politická situace. Skupiny rebelů z povstalecké organizace Séléka
terorizovali obyvatelstvo, docházelo k brutálnímu násilí a nebyl nikdo,
kdo by uměl nastolit pořádek.
Vojtěch na misii pracuje jako učitel a zapojuje se do každodenního chodu
misie. Brzy se však situace vyhrotí natolik, že misie slouží jako
uprchlický tábor pro vystrašené obyvatelstvo a nezbývá než školu zavřít.
Kniha je velice poutavá a dramatická.
Ukázka z knihy:
Jak dlouho ten klid na misii vydržel?
Moc dlouho ne – pár hodin. Útok na
Bozoum začal během oběda. Ještě jsme
ani nedojedli, když se začalo nanovo
střílet. Naše misie leží na kopci nad
městem a právě z terasy, kde se podává
jídlo, je na Bozoum nejlepší výhled. Jenže
ten, který se nám v tu chvíli naskytl, nijak
hezký nebyl. Střelba se najednou ozývala
z různých koutů města, z některých čtvrtí
k nám doléhaly výbuchy granátů. Rachot
střelby ohlušoval. Teprve teď nám
docházelo, jak obrovský arzenál Séléka
dokázala shromáždit. Zpozoroval jsem
auto, na jehož střechu rebelové nasadili
těžký kulomet. Několikrát jsme viděli výbuchy raket z raketometů. Z více
míst se začal zvedat hustý černý kouř… Bylo to, jako když píchneš
klackem do mraveniště nebo ho pokropíš vodou: ve městě vypukla
panika, lidé prchali všemi směry. Velká vlna se začala sunout k nám na
misii. Živě si vybavuji, jak mi v tu chvíli bušilo srdce. Vzal jsem telefon a
zavolal jsem Lídě – jednak jsem jí to slíbil a jednak jsem to prostě musel
někomu říct. Tu obrovskou bezmoc nešlo jen tak setřást. Bylo mi jasné,
že tam dole pod námi ve velkém umírají lidé, a jen jsem doufal, že mezi
nimi není někdo, kdo mi za těch pár měsíců přirostl k srdci. (…)
Co jste se všemi těmi lidmi udělali?
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Šel jsem se podívat po areálu. Lidé pořád přicházeli ve velkých
skupinách a spolu s nimi zprávy o mrtvých v ulicích různých částí
Bozoum. Když lidé dorazili, zastavili se a bez dechu pozorovali
doutnající a vybuchující město. Nebyla v tom žádná hysterie, panika.
Většinou byli až překvapivě klidní, odevzdaní – jako by „bylo
vymalováno“ a nebylo už co řešit. Připadalo mi to vlastně strašně smutné.
Proplétal jsem se mezi nimi a nevěděl, co si mám počít: ale v ten okamžik
se skutečně nedalo dělat vůbec nic.
Boje v Bozoum pokračovaly s různou silou až do večera. Do té doby
k nám přišlo několik tisíc lidí.
Markéta Jurišicová
Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz
PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

Proč jsou na světě pouště
Ať tomu věříte, nebo ne, za dávných časů byla celá země zelená a
svěží jako právě utržený list. Trávou protékalo tisíce potoků, fíky,
pomeranče, citrony, mandarinky a datle rostly společně na stejné větvi.
Vlk si hrál s beránkem, všichni lidé žili v míru a nevěděli, co je zlo.
Na začátku časů řekl Pán lidem: „Tato kvetoucí zahrada patří celá vám,
vaše jsou i její plody. Uvědomte si však, že za každý zlý čin nechám na
zem spadnout zrnko písku. Jednoho dne by pak mohly zelené stromy i
svěží voda zmizet a už by se neobjevily.“
Po dlouhou dobu všichni jeho varování drželi v paměti, Pánu se
neprotivili a zla se nedopouštěli. Až jednou se dva beduíni dostali do
sporu o vlastnictví velblouda. Jakmile bylo v rozepři vysloveno první zlé
slovo, hodil Pán na zem zrnko písku. Ale bylo tak malé, že si toho nikdo
nevšiml.
Brzy potom následovaly po zlých slovech i činy, a tak se tvořila a
padala na zem stále další a další zrnka. Mezitím hromádka pomalu rostla.
Lidé se zastavovali a zvědavě na ni hleděli.
„Co to je, Pane?“ tázali se.
„Plody vaší špatnosti,“ odpovídal Pán.
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„Pokaždé, když budete jednat nespravedlivě, když pozvednete ruku
proti bratru, když budete lhát, šidit, přibude k písku další zrnko. A kdoví,
jestli jednou nepokryje písek celou zemi.“
Ale lidé se smáli: „I kdybychom byli nejvěrolomnější z věrolomných,
ani za miliony milionů let nám tenhle lehký prach neublíží. A pak, kdo by
měl strach z trochy písku?
A tak znovu začali podvádět a bojovat mezi sebou, jeden proti
druhému, kmen proti kmeni, až písek pokryl zelené kouty země, pole,
zasypal koryta toků a zahnal zvěř, která potom musela hledat potravu
hodně daleko.
Tak byla tedy stvořena poušť. Od té doby putovaly celé kmeny mezi
dunami se stany a velbloudy a myslely na ztracenou zeleň. A někdy, když
lidé uprostřed pouště touží po zeleni a vláze, stane se, že vidí věci, které
tu už dávno nejsou: azurově modrá jezera a kvetoucí stromy. Jsou to však
vidiny, které se rychle rozplynou. Takový přelud se nazývá fata morgana.
Jen tam, kde lidé zachovávali Boží zákony, rostou ještě zelené palmy,
vyvěrají svěží prameny a písek je nemůže zavát. Obklopuje však tato
místa, stejně jako moře oblévá ostrovy. Ti, kdo putují pouští, nazývají ta
svěží místa oázy a zastavují se tam, aby si odpočinuli a občerstvili se.
Vždycky si připomenou Pánova slova k lidu: „Nezměňte můj zelený svět
v nekonečnou poušť.“
Nyní tedy víte, proč se na Zemi dnes pouště neustále zvětšují.
Z knihy Brunno Ferrero: Další příběhy pro potěchu duše.
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na
e-mail: rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka říjnového čísla je do 20.2. 2019.
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce
Buďte k sobě navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte,jak
i Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy.
Ef 4,32
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1.

06.55
18.00

Za + Jaroslava Foltu a manželku.
Na poděkování za dar života a víry.

2.

10.
Ne
11.
12.
13.
14.
15.

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
18.00
18.00
06.55
18.00

16.

07.30

Za Vlastu a Jaroslava Šeděnkovy a Boží požehnání pro celou rodinu.
Za rodinu Olšovskou.
Za farníky.
Za + Teodora Ševčíka a rodiče.
Za + syna Tomáše Luptovce a celou živou a + rodinu.
Za + rodinu Havránkovu a Šindlovu a za duše v očistci.
Za Oldřicha Zdráhala , manželku, rodiče a sourozence.
Za rodinu Sýkorovu.
Za + Josefa Sýkoru, manželku a dva syny.
Za Josefa Kuděláska, manželku a duše v očistci.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za Libuši Dlouhou, manžela, zetě a živou rodinu.
Za farníky.
Za nemocné, trpící a umírající, za lékaře a všechny , kteří o ně pečují.
Za Annu Kokešovou, manžela Metoděje.
Za + Ludmilu Valovou, snachu Marii, vnučku Marušku a živou rodinu.
Mše svatá.
Za + Libuši Sojkovou u příležitosti nedožitých 90 let, manžela a rodiče z obojí
strany.
Za Ing. Leopolda Ronovského, sourozence, živou a+ rodinu a za Jenovéfu
Havlákovou.
Za Vítězslavu Krejčíčkovou, manžela, dceru a vnuka Zdeňka.
Na poděkování za 30 let života s prosbou o Boží vedení a požehnání do dalších
let.
Za farníky
Za + Aloise Matěje, manželku, syna, zetě, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za Ludmilu Foltovou, bratra Jaroslava a rodiče z obou stran.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za Kristýnu Adámkovou, 2 manžely a duše v očistci.
Za + rodiče Ludmilu a Aloise Olšovské.
Za + Karla Doležílka, manželku a za živou a + rodinu.
Za + Bohuslava Kaloče, bratry , rodiče a za živou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na potřeby ve farnosti
Za rodinu Olšovsku.
Za + Jana Mrvu, sourozence, rodiče a duše v očistci.
Za paní Annu Kokešovou, manžela Jaroslava a syna.
Za + paní Heroldovou.
Za živou a + rodinu Bandíkovu.

3.
Ne
4.
5.
6.
7.
8.
9.

17.
Ne
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Ne
25.
26.
27.
28.

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
18.00
18.00
06.55
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