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Je dobré pozdravit
Pozdrav nás dává do kontaktu s pozdraveným, ale i s Tvůrcem
pozdraveného.
Nastává léto, dovolená, prázdniny.
A je dobré, i pro nás dobré, umět pozdravit.
Nový den, slunce i déšť, květinu a strom,
ovečku a zajíce, hrad i zámek, vodu a písek

a samozřejmě každého, s kým se setkáme.
Pozdravem vyjadřují vděčnost za setkání, za zážitek.
A komu to jsem vděčný?
Pánu Bohu! On mi to popřává prožívat, On spřádá všechna má
setkání.
Tak tedy: Chvála Kristu
Zdař Bůh
Pozdrav Pán Bůh
ať zní o prázdninách a ve všem, co v nich budeme prožívat i všem s nimiž
se setkáme.
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Náboženství pro dospělé
Čtení Bible
Skřítek Kvítek

pokračování po prázdninách
sejdeme se po prázdninách
o prázdninách nebude

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
V pátek 5.7. 2019- Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - státní svátek
Mše svaté ve Staré Bělé
07.30 a v 18.00 hod
v Krmelíně
08.45 hod.
v Proskovicích
10.30 hod
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po večerní mši svaté
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření během prázdnin
Čtvrtek 4.7.2019
17.00 – 18.00 hod
Čtvrtek 1.8.2019
17.00 – 19.00 hod
Čtvrtek 29.8.2019
17.00 – 19.00 hod – svátost smíření pro děti a
mládež před začátkem školního roku
První pátky v měsíci
Každý 1. pátek v měsíci mše svatá v našem farním kostele ráno v 06.55 a
večer v 18.00 hod. a v Krmelíně v 16.45 hod.
Návštěva nemocných : čtvrtek 4.7.2019 a v pátek 2.8.2019

Modlitby matek
Každou sobotu
Modlitba breviáře
Každé pondělí

po ranní mši svaté
od 06.00 hod

Farní knihovna
V neděli po mši svaté
Nikodémova noc - aktuální termíny budou uvedeny na vývěsce a
v ohláškách.
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
Rozjímavý růženec
Každou první sobotu v měsíci se modlíme v našem farním kostele
rozjímavý růženec už v 6.45 hod, tak prosím, kdo může, přijďte do kostela
o něco dříve.
Růženec
Každý den v 19hod v kostele sv. Jana Nepomuckého (vstup přes zákristii)
Za naše kněze a za všechny nemocné a trpící z naší farnosti s prosbou o
uzdravení těla a odevzdanost srdce. A za osobní úmysly přítomných.
( nově přítomnost kněze - příležitost k svátosti smíření nebo duchovního
rozhovoru).
Podzimní kurz výroby biblických postaviček
Na podzim proběhne v naší farnosti kurz výroby biblických postaviček pod
vedením zkušené lektorky PhDr. Marie Klaškové . Kurz proběhne od Pá
4.10. do So 5.10.-. Během této doby si každý účastník vyrobí obvykle
1 postavičku. Cena materiálu na 1 postavičku:cca 220 Kč.( platí se na místě)
Přihlásit se můžete na farní mail: rkf.starabela@doo.cz, nebo u pastorační
asistentky Veroniky Hořínkové na tel.č. 731 625 859 nejpozději do konce
srpna. Pro kurz je třeba zajistit min. 12 dospělých osob. Vybírá se záloha

100,-Kč na osobu. Dítě cca od 10 let ( které umí šít) lze přihlásit jen za
doprovodu dospělého.
Program:
pátek:
17.00 - 20.30 výroba biblických postaviček (hlava, končetiny)
sobota:
8.30 - 10.30 úvod do práce s postavičkami spojený s praktickou prací
s Biblí
10.30 - 12.00 výroba biblických postaviček
12.00 - 13.00 oběd
13.00 - 17.00 výroba biblických postaviček
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Farní turnaj v malé kopané 2019
V neděli 16.6. 2019 se za finanční podpory římskokatolické farnosti Stará
Bělá, Orla Stará Bělá a štědrých farníků (děkujeme!!!) uskutečnil další
ročník Farního turnaje v malé kopané. Celkově se zúčastnilo 5 družstev.
Vzato od posledního místa se umístila družstva: Pohřební kvítí (Hořínek V.,
Procházka J., Sýkora D.), Normovaná těsná pera (Zezulka T., Šulák D.,
Mácha S.+M.; pozn.autora norma ČSN 02 2562). Třetí místo obsadili
Kolonisti (2x Zdráhal, 2x Kudr). Druhé místo Ostravská není vysoká (Svěch
J., Hořínek J., Pergler P., Benda F.). Po několi letech zavítal pohár opět do
dvorka babičky Volné a na Trňák – Joga bonito (3x Krajča, Zezulka V.).
Naroveň bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným mužstvům za
skvělé předvedené výsledky – nejpoklidnější ročník, klukům Volným za
posílení zázemí, nepřehlédnutelným fanouškům a organizátorům (především
nepřítomnému Košárkovi F.).
Výroční zpráva za rok 2018
Stará Bělá
Příjmy
Sbírky
Dary a dotace
Nájmy (věž kostel SB)
Fara

1.356.832,-Kč
730 600,-Kč
127 500,-Kč
205 932,-Kč
42 800,-Kč

Půjčka z KLD

250.000,-Kč

Výdaje
1.318.954,-Kč
El. Kostel
63 000,-Kč¨
el. Fara
28 200,-Kč
plyn fara
60 600,-Kč
vodné + odpady
11 134,-Kč
odeslané sbírky
263 838,-Kč
provozní náklady (občerstvení, telefon, tisky, daně,…)
684.830,-Kč
Nedoplatek el.
11.077,-Kč
Oprava kříže
136.275,-Kč
Desátek
60.000,-Kč

Krmelín
Příjmy

763.919,-Kč

Sbírky
Dary a dotace
Nájmy
Pojistné

373.812,-Kč
297.400,-Kč
83.390,-Kč
9.317,-Kč

Výdaje
Elektřina
Ořez stromů
Ostatní
Oprava zvonu
Odeslané sbírky
Příspěvek el.
Splátka půjčky

302.757,- Kč
160.171,-Kč
69.800,-Kč
20.186,-Kč¨
34.162,-Kč
88438,-Kč
+70.000,-Kč
605.640,-Kč

Proskovice
Příjmy
Sbírky
Dary a dotace

211.306,-Kč
108.306,-Kč
103.000,-Kč

Výdaje

554.407,-Kč

Elektřina
Ostatní
Přístavba WC
Odeslané sbírky

12.000,-Kč
16.075,-Kč
503.437,-Kč
22.895,-Kč

Celkové příjmy za rok 2018

2.332.057,-Kč

Celkové výdaje za rok 2018

2.781.758,-Kč

Zůstatek do roku 2019
Banka
Pokladna

98.026,-Kč
59.363,-Kč

Úkony duchovní správy za rok 2018
Křty
Svatby
Pohřby
Náboženství dětí
Katechizace dospělých

20
7
45
89
26

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Bergogliův seznam
Nello Scavo

Téměř okamžitě po zvolení kardinála Jorge
Bergoglia papežem, se v médiích objevily
informace o tom, že v době, kdy v Argentině
vládla vojenská diktatura, se choval zbaběle a
dokonce udával své spolubratry, nebo alespoň
neudělal nic, pro jejich propuštění z vězení.
Tato tvrzení kazila radost z toho, že máme nového
papeže. Navíc, když si velmi rychle získal srdce
věřících po celém světě.
Autor knihy – Nello Scavo – novinář, se rozhodl
zjistit, jak to vlastně bylo. Jeho zjištění jsou

šokující. Mohl by sepsat dlouhý seznam těch, kterým tehdejší provinciál
argentinských jezuitů Bergoglio pomohl. Pod zástěrkou duchovních cvičení,
které jezuité pravidelně pořádají, ukrýval pronásledované lidi. Následně jim
pak často pomáhal opustit Argentinu.

Ukázka z knihy:

Kdokoliv by se ocitl v takové situaci, na tom místě, s tím svobodomyslným
jezuitou, musel by si položit otázku, co přimělo ještě mladého kněze
riskovat vlastní život, a dokonce vystavit nebezpečí své spolubratry, aby
zachránil v podstatě neznámé – někdy opačně či dokonce antiklerikálně
smýšlející – osoby. „Když Bergoglio pracoval na řešení mého
případu,“ vzpomíná Gonzalo Mosca, „chodil mě každý večer navštěvovat.
Dlouze jsme hovořili. Věděl, že jsem velmi napjatý a že nemůžu spát.
Přinesl mi Borgesovy romány a rádio, aby mi čas rychleji ubíhal a abych byl
informovaný.“
Pomáhat disidentům s útěkem neznamenalo jen aktivitu plnou rizik.
Existovala reálná možnost, že člověk skončí přímo ve spárech katů. Proto
otec Jorge vytvořil podpůrnou síť v Brazílii, aby zvýšil pravděpodobnost
úspěchu útěků. Ve skutečnosti nikdo z těch, kdo patřili k „Bergogliově
systému“, nevěděl, že je jeho součástí. Každý z nich dělal pro argentinského
provinciála jednu konkrétní službu: někdo poskytl přístřeší na několik nocí,
jiný svezení autem, další promluvil s evropskými konzulátními úředníky,
jiný zajistil letenky. Byla to organizace, jejíž jednotlivé články byly
důkladně oddělené. Ale byl to jediný způsob, jak minimalizovat rizika a
zajistit, aby informace kolovaly co možná nejméně, a to i mezi samotnými
jezuity.
Bergoglio to pochopil dokonale. A už tehdy přikročil k bezpečnostním
opatřením. Aby odpověděl na prosby otce Caraviase, poslal mu šifrovaný
dopis. Po bratrských pozdravech vzdálenému příteli šel provinciál k jádru
věci: „Pokud jde o možnost tvého návratu, konzultoval jsem to s lékaři a
specialisty a jsem toho názoru, že zdejší klima pro tebe není příhodné, a to
ani na krátkou dobu, neboť se obávám, že by se ti vrátila nemoc, kterou jsi
tu trpěl.“
Otec provinciál si byl evidentně vědom toho, že mu za krkem dýchají tajné
služby. A pokud by měl být tento dopis kontrolován, vojáci by stěží pojali
podezření. Španělský jezuita z toho nebyl zrovna nadšený, ale pochopil, že
situace byla ještě horší, než si myslel. Zvolený tón a metafora se zdravotním

stavem na něj udělaly dojem a vzbudily otázky, na které se mu následujícího
roku dostalo dramatické odpovědi.
„Bergoglio mě varoval, že protiteroristická hlídka extrémní pravice oficiálně
rozhodla o mé likvidaci, a proto pro mě bude Španělsko
„zdravější“ destinací. Nebyly to přehnané obavy ani způsob, jak
z argentinské provincie vzdálit nepohodlného kněze. „Dva mí přátelé kněží
už byli zavražděni: Carlos Mujica a Mauricio Silva. Bergoglio určitě nebyl
ve všem zajedno s mými organizačními aktivitami mezi lidmi. Možná o
mně mnoho policejních zpráv budilo pochybnosti, ale zachoval se jako
šlechetný člověk. Nikdy mi nevnucoval jinou „doktrínu“ a pomohl mi
uniknout jisté smrti. Budu mu za to vždycky vděčný.“
Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz
Markéta Jurišicová
FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
Otázka z minulého čísla: O čem je pozvání na agapé?
Odpověď:
Agapé – je to jeden z řeckých výrazů pro lásku.
( jiné výrazy: storgé, erós, filia)
- latinský název zní caritas
Agapé představuje lásku pečujícíc o dobro druhého. V křesťanství jde
zároveň o lásku Boha k lidem i o lásku mezi lidmi navzájem.
Agapé bylo také označení pro hody lásky, tj. společné stolování.
Toto provázelo v počátcích křesťanství bohoslužbu jako výraz vzájemnosti
a starosti o chudé.
otec Bohuslav
PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

Kaplička v lukách
Znám v lukách místo s kapličkou,
chodila jsem tam s babičkou.

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

Zvonky, kostřavy, heřmánek
hledívali mi do stránek,
když četla jsem si v letních dnech
u té kapličky na schodech.
A zelenavou ještěrku
potkávala jsem na štěrku.
Večer jsem svíčku čadící
zapalovala světici.
Cvrček hrál, až to bralo dech,
v kytici rudých pivoněk.
Voněla sláma z vesnice,
pod bdělým okem měsíce
cesta se měkce vinula
do budoucna i minula ...
Hana Rakusová
Pokušení
Za horkého letního dne přikázal pán nádeníkovi, aby obdělával jeho zahradu.
Nádeníkovi to nebylo po chuti a rozčiloval se, že kdyby nebylo Adama,
nemusel by se teď za takového vedra dřít jako mezek.
Nadávání a klení dolehlo až k pánovi. Sešel na zahradu a zeptal se: „Proč to
Adamovi vyčítáš? Vsadím se, že bys udělal to samé.“
„Já určitě ne,“ bránil se nádeník. „Já bych pokušení odolal.“
„Uvidíme,“ poznamenal pán a pozval ho na večeři.
V dohodnutý čas se nespokojený nádeník dostavil do pánova domu. Byl
uveden do velké jídelny, kde na něj čekal obrovský stůl prohýbající se
lahůdkami.
„Můžeš sníst, co chceš,“ řekl pán. „Jen z té polévkové mísy nesmíš ani
poklici odklopit, dokud se nevrátím.“
Nádeník nepotřeboval dvakrát pobízet. Sedl si a s velkou chutí se pustil do
vybraných pokrmů. Ochutnával jeden po druhém. Nevzal si jen z polévkové
mísy.
Zvědavostí se však mohl zbláznit. Jaká pochoutka v ní asi může být?
Nakonec to nevydržel a velmi obezřetně jen trošičku nadzdvihl poklici. V tom
okamžiku z mísy vyskočila myš. Nádeník se ji pokusil chytit, ale vyklouzla mu
z ruky. Běhal za ní sem a tam, porážel židle a vrážel do stolu. Rámus přivolal
pána.

„Vidíš?“ smál se nádeníkovi. A pak přísně dodal: “Na tvém místě bych
víckrát Adamovi nic nevyčítal!“
„Já ne! Já jsem jiný! Já bych něco takového nikdy neudělal!“
„Ty jsi ale hlupák! Měl jsi udělat to a to….“
Kolika způsoby lze ukázat prstem na někoho jiného. Ale kdo ukáže jednou
na ostatní, ukazuje třikrát sám na sebe.
Jeden žák mluvil opovržlivě o chtivosti a násilí lidí žijících „ve světě“.“
Učitel mu řekl: “Připomínáš mi vlka, který měl zrovna dobrou náladu a
uviděl kočku, jak honí myš. Otočil se k druhému vlku se slovy: „Někdo by
měl konečně ty darebáky usměrnit.“
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 18.8.2019
Za chyby tisku neručíme, Vaše redakce

Mše svaté v měsíci červenci 2019
Krmelín
5.7.
7.7.
14.7.
21.7.
28.7.

08.45
08.45
08.45
08.45
08.45

Za Marii Vašíčkovou, manžela, syna, rodioče z obou stran a rodinu Lyčkovou.

Za Bohumila Slatinského, manželku a syna.
Za živou a + rodinu Řepovou, pomoc a ochranu Boží.
Za + rodiče Frankovy, Pvlicovy a jejich děti.
Za Růženu Foltovou a rodiče z obou stran
Sbírka na farnost

Mše svaté v měsíci srpnu 2019
Krmelín
2.8.
4.8.
11.8.
15.8.
18.8.
25.8.

16.45
0845
08.45
16.45
08.45
08.45

Za Václava Vidličku, zemřelé rodiče z obou stran a živou rodinu.
Za Štěpána Blažka, manželku, dva syny a zetě.
Za Jaroslavu Jarolímovou a manžela.
Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží ochranu.
Za Annu Hořínkovou, manžela a rodinu Grutmanovou,

Za zemřelé Felixe a Františku Haladejovy, Žofii a Zdeňka Zhýbalovy a
Ludmilu Adámkovou.
Sbírka na farnost

Červenec 2019

Stará Bělá

Za Růženu Kuděláskovou, manžela a za duše v očistci.
Za rodiče Jaroslava a Annu Kokešovy, + syna a živou rodinu.
Za + Zitu Prorokovou, manžela a rodinu Paličkovou.

1.7.

06.55

2.
3.
4.
5

18.00
18.00
06.55
07.30
18.00

6.

07.30
18.00

7.
Ne
8.

07.30
09.00
06.55

Na poděkování za 40 let manželství a další Boží ochranu pro celou rodinu.
Za farníky.

9.
10.
11.

18.00
18.00
06.55

12.
13.

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

Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a za duše v očistci.
Za + Emila Nováčka , manželku, syna, rodiče, živou a + rodinu.
Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu do
dalších let pro celou rodinu.
Za Josefa Paličku, dceru Renátu a duše v očistci.
Za + Františka Bureše, + Marii Madarovou a živou rodinu.
Na poděkování za dar života s prosbou o zdraví a další Boží ochranu.
Za farníky

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

23.
24-.
25.
26.
27.
28.
Ne
29.
30.
31.

Za + EVU Wajdovou, rodinu Bukovskou, Večeřovou a duše v očistci.
Sl. Cyrila a Metoděje
Za rodiče Oldřicha a Emilii Kellerovy, syna Oldřicha a dceru Josefu Dedkovou a živou rodinu.

Za Cyrila Volného, manželku, syna, dceru a za živou rodinu.

Na poděkování za dar zdraví pro rodinu Hrabovskou s prosbou o dar víry a další ochranu pro celou rodinu.

Za + Ludmilu Staňkovou a manžela, za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.

Za Václava Dlouhého a sourozence.

Na poděkování za přijatá dobrodiní a prosba za odvahu žít víru pro celou rodinu.

Za Emanuela a Libuši Dlouhých a živou rodinu.
Za + Miladu Pasekovou, jejího manžela a syna.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za + Jana Foltu, manželku, syny a snachu.
Za + Annu a Bohumila Zošákovy a za celou živou rodinu.
Za + kněze P. Stanislava Hylenu, P. Antonína France a P. Karla Výprachtického.

Za rodinu Sýkorovou s prosbou o Boží požehnání.

Na poděkování za Boží ochranu s prosbou o dar víry pro celou rodinu.
Za farníky.

Na poděkování za Boží přízeň a prosba o další Boží ochranu.
Za živou a + rodinu Jaroslava Valy z Nové Bělé.
Za + Annu Holainovou, manžela Štěpána a pravnuka Tomáše.
Za + rodinu Novákovu a Novobilskou.
Za + Miloslava Vašíčka a za živou rodinu.
Za + Josefa Valu, manželku, syna, dceru,, vnuka a duše v očistci.
Za + Jiřího a Libuši Stuchlé, rodinu Krčmarskou, za rodiče a živou rodinu.

Za Boženu Nováčkovou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran.
Za farníky.
Sbírka na opravy ve farnosti

Za Antonína Foltu, manželku Ludmilu a rodiče z obou stran.
Za + Martu Havlinovou, manžela a 3 syny.
Za Vladimíra Korpase a živou rodinu.

Srpen 2019
1.8.

06.55

Za Annu Nováčkovou, manžela, Amálii Matulíkovou, Ludmilu Nemynářovou a duše v očistci.

2.

06.55
18.00

3.

07.30
18.00

Za rodinu Pasekovu.
Za + Ing. Jiřího Rusinu.
Na poděkování za 95 roků života.

4.
Ne
5.
6.

07.30
09.00
06.55
18.00

7.
8.

18.00
06.55

Za Vojciecha a Anielu Krajewské, vnučku Renátu a duše v očistci.
Na poděkování za 40 let manželství s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu.

9.
10.

18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
18.00
18.00
18.00
18.00

Za rodiče Bernarda a Marii Sýkorovy a dceru Marii Jakubkovou.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou.
Za Stanislava Hoduru, rodiče z obou stran a za živou a + rodinu.
Za Zdenku Nováčkovou, manžela a živou rodinu.
Za farníky
Za Alenu Valovou a rodiče.
Za + Oldřicha Vitulu, manželku a za duše v očistci.
Za + Jana Gabora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za duše + dárců mešních fundací
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

18.
Ne

07.30
18.00
07.30
09.00

19.

06.55

20.
21.
22.

18.00
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00

Za + maminku a duše v očistci.
Za + Bernarda Staňka.
Za Janu Dudkovou, manžela, děti, vnuka a duše v očistci.
Za farníky
Mše svatá
Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za Marii Šindelovou, manžela a vnuka.

11.
Ne
12.
13.
14.
15.
16.
17.

23.
24-.
25.
Ne
26.
27.
28.
29.
30.
31.

07.30
09.00
06.55
18.00
18.00
06.55
18.00
07.30
09.00

Za + Marii Šugarovou, manžela, dceru Ludmilu, vnučku Marii a její dceru Marušku.
Za farníky
Na poděkování za 65 let života a další Boží ochranu pro celou rodinu.

Za Jarmilu Matějovou, manžela, syna, zetě, rodiče, sourozence a živou rodinu.

Za Jaroslava Hořínka a manželku, syny Jaroslava a Petra, zetě Františka a duše v očistci.

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu a
+ rodiče z obou stran.

Za + Milušku Davidovou, + rodiče, + rodiny Petrovskou a Davidovu a za živou rodinu.

Za + Josefa a Helenu Buraňovy, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci.

Za rodiny Šafránovou, Pištěkovou, Půlkrábkovou a Prechtlovou za vedení Ducha svatého na přímluvu
Panny Marie za zdraví duše i těla.

Za farníky

Sbírka na potřeby ve farnosti

Na poděkování za dar života, dar zdraví a za celou rodinu Bandíkovou.

Za + Jarmilu Minkovičovou a manžela.
Na poděkování za dar života a zdraví s prosbou o požehnání pro celou rodinu.
Za živé a + spolužáky ročníku 1940.

Za živou a + celou rodinu Karkoškovu.

Na poděkování za 20 let manželství s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.

Za + Václava Matěje, manželku, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Za + Leopolda a Marii Teichertovy a za živou rodinu.

Kdo něco dělá, dopouští se někdy omylů. Kdo nic nedělá, žije v neustálém omylu.
bl. Jakub Alberione

