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ZÁŘÍ 2019

Dopřejme a popřejme si křesťanský růst!
Bůh je zákon a láska, je zároveň náročný i milosrdný, je vysoko na
nebi a přece nám tak blízko. V žádném pozemském otci se nemůže
otcovství zjevit tak, jak v něm a žádná matka nedokáže dávat život
tak, jako On………..
Zákonodárce může vytvářet zákony, ale nedá nám nikdy sílu je
dodržovat.
Bůh ano……………..

Tyto dvě ukázky z knihy „Přijď království tvé“ ať nám všem pomáhají
prožít dobře další „školní rok“.
Vždyť příprava na přijetí svátosti biřmování nebo rozebírání modlitby Otče
náš při pátečních mších svatých se zaměřením na děti, nemá se dotýkat jen
někoho, ale celá farní obec tím má být dotčena.
A proto nám všem přejí rázné zářijové vykročení za lepším a hlubším
poznáváním a prožíváním naší katolické víry.
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
každý sudý čtvrtek v měsíci
10.00 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
3.9. 2019
20,00 hod.
Téma. Vztah mezi vírou, majetkem a odpovědností.
Výchova k odpovědnosti za „ŽIVOT“, třeba i přes odpovědnost za svěřený
majetek, za hmotný svět, který nám Bůh svěřil, odpovědnosti za rodinu,
vztahy s okolním světem…
Čtení Bible
Pondělí
02.09.2019
Tobiáš kap. 8. – 14.
16.09.2019
30.09.2019

18.30 hod
18.30 hod

Dětská schola
Každý pátek

od 16.30 hod

Modlitby matek
Stará Bělá
Krmelín – domeček

18.30 hod

každou sobotu
každou středu

po ranní mši svaté
19.00 hod

Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po mši sv. na faře

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
18.45 hod modlitby Hnutí pro život
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 6.45 hod, tak prosím, kdo může, přijďte do kostela
o něco dříve.
Růženec
Každý den v 19 hod 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.
Nikodémova noc
- rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně
v pondělí
9. 9. od 20:30 do 21:30 hodin (bez kněze)
v pondělí
30. 9. od 20:30 do 21:30 (přítomnost kněze příležitost k svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru).

Mše svatá na Krmelínském kopci
Zveme vás všechny na poutní mši svatou na Krmelínský kopec, která bude
sloužena v neděli 15.9.2019 v 8.30 hod. na Svátek Povýšení svatého Kříže.
Srdečně zvou krmelínští farníci

Bělské dožínky
Letošní Bělské dožínky - poděkování za úrodu se uskuteční v neděli 22.9.
Začneme traktorovým průvodem obcemi a společnou mši svatou pod
otevřeným nebem v 10 hod v prostorách za školní jídelnou ve Staré Bělé.
Srdečně zvou pořadatelé
DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

Výlet s vozíčkáři z Hrabyně
Milí přátelé, rád bych vás pozval na výlet s vozíčkáři z Hrabyně a požádal
vás o pomoc s jejich osobní asistencí na této akci (doprovázení, jídlo,
toaleta). Dopoledne pojedeme na stezku v oblacích na Pustevnách, která je
cca 1 rok nově otevřená a je odtud nádherný výhled na Beskydy, a pak se
projdeme na Pustevnách. Odpoledne bychom měli mši v bezbariérovém
kostele na Prostřední Bečvě- měl by jet s námi Otec Petr Eliáš ze Staré
Bělé. Pokud vše dobře půjde, stavíme se na Bečvě do restaurace, ale svačinu
určitě raději s sebou.
Sraz v sobotu 21. září v 8 hod pod VŠB v Porubě, nebo v 8. 20 ve Staré
Bělé u kostela. Návrat kolem 18- 19 hod. Oslovte prosím přátele a vezměte
i své blízké. Pro ty, kteří pomohou vozíčkářům, je výlet zdarma.
Díky a těším se na setkání s Vámi. Vojtěch Vlček, tel. 731717897, e-mail:
vojtechvlcek@seznam.cz,

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.
Safari
15.9.2019 se koná již tradičně Safari. Sraz ve 14.00 na Nové Bělé u školy.

INFO

INFO

INFO

INFO

Úprava okolí kostela a fary
Asi všichni zaznamenali, že na jaře zmizely z okolí kostela některé thúje.
Byl to první krok k úpravě prostranství kolem kostela a fary.
Další úpravy se dějí v současné době. Přemístění a vybudování bezpečné
kolárny na čipový systém, kterou si vzalo na starost Skautské středisko a
předláždění chodníku k záchodům.

V průběhu roku 2020 by mělo dojít k úpravě travnatých ploch kolem kostela,
vybudování nového plotu s pojízdnou bránou před farou a chodníku k nové
kolárně. Plot za sochou Krista je také ve velmi špatném stavu a bude jej
třeba opravit.
Předběžný odhad nákladů přesahuje 500 000 Kč. Podali jsme žádost o
dotaci města Ostravy, ale o přidělení rozhodne komise až v lednu 2020.
V žádosti se počítá s finanční spoluúčastí farnosti na realizaci projektu
úpravy okolí kostela. Proto se obracím na vás farníky s prosbou o finanční
příspěvky, které můžete dávat pravidelně do měsíčních sbírek na potřeby
farnosti, nebo jako jednorázový dar v hotovosti na faru, či převodem na
farní účet.
Markéta Jurišicová
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Otče, odpouštím vám
Daniel Pittet
Sexuální zneužívání v církvi je momentálně
aktuální téma a média ho předkládají
veřejnosti vesměs bulvárním způsobem. Jde
především o to, vzbudit senzaci. Mnoho lidí
tak s církví nechce mít nic společného a
věřící často neví, co si mají myslet a jak
reagovat.
Je to téma velmi vážné a bolestivé. Není
možné jej zlehčovat, ale také je třeba
přistupovat k nařčením rozvážně, aby
nevznikl nový „hon na čarodějnice“ na
základě jakéhokoliv obvinění, které nemusí
být pravdivé.
Obětí se pak může stát kdokoli – zneužívaný i

křivě obviněný.
Kniha Otče, odpouštím vám je výpovědí muže, který byl v dětství zneužíván
knězem a svého trýznitele udal až po dvaatřiceti letech. Pomáhá nám
pochopit, proč je pro oběti tak těžké se agresorovi postavit na odpor a proč
zneužívání nenahlásí.
Daniel Pittet dokázal odpustit a kniha, přestože je velmi upřímná a ve své
reálnosti děsivá, je také plná naděje. Na závěr knihy je také připojen

rozhovor s knězem, který Daniela zneužíval, a který se ke svým skutkům
vyjadřuje.
Z předmluvy papeže Františka ke knize:
Stane-li se někdo obětí pedofila, je pro něj velkou zkouškou ujmout se slova,
vyprávět o tom, co vytrpěl, a popsat zranění, která přetrvávají ještě roky
poté. Právě proto je svědectví Daniela Pitteta potřebné, cenné a odvážné.
Seznámil jsem se s ním v roce 2015 ve Vatikánu v rámci Roku zasvěceného
života. Daniel chtěl ve velkém měřítku rozšířit knihu nazvanou Milovat,
znamená dát vše, která obsahuje svědectví řeholníků a řeholnic, kněží a
zasvěcených osob. Sotva jsem si dokázal představit, že muž tak nadšený a
zanícený pro Krista byl zneužíván knězem. Když mi o tom vyprávěl, jeho
utrpení se mě hluboce dotklo. Viděl jsem v jeho příběhu děsivou zkázu,
kterou způsobuje sexuální zneužití, i dlouhou a bolestnou cestu, kterou oběti
poté musejí ujít.
Jsem rád, že se nyní i další mohou setkat s jeho svědectvím a odhalit, do
jaké míry může zlo vstoupit do srdce člověka, byť je to služebník církve.
(…)
Přesto Daniel Pittet ve svém neštěstí potkal i jinou tvář církve, díky níž
nepropadl zoufalství ani nad lidmi, ani nad Bohem. Vypráví nám také o síle
modlitby, které nikdy nezanechal a která ho posilovala i v nejtemnějších
chvílích.
Po čtyřiceti čtyřech letech se rozhodl navštívit muže, který ho zranil
v největší hlubině jeho bytosti. Podíval se mu do očí a stiskl mu ruku.
Zraněné dítě je nyní mužem, sice křehkým, ale se vztyčenou hlavou. Velmi
se mě dotkla jeho slova: „Mnoho lidí nedokáže pochopit, že k němu
nechovám nenávist. Odpustil jsem mu a svůj život jsem vystavěl na tomto
odpuštění.“ Děkuji Danielovi, protože taková svědectví, jako je to jeho,
prolamují hradbu mlčení nad skandály a utrpením a přinášejí světlo do
děsivě temných míst v životě církve. Otevírají cestu k spravedlivému
zadostiučinění a k milosti usmíření, a také pomáhají pedofilům samotným
uvědomit si strašlivý dopad jejich činů.
Modlím se za Daniela a za všechny, kteří byli jako on zraněni ve své
nevinnosti. Kéž je Bůh obnoví a uzdraví, kéž nám všem odpustí a prokáže
nám své milosrdenství.
Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz

Markéta Jurišicová

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

PŘÍBĚHY

Svatováclavské léto
Na svatého Václava
babí léto povlává.
Cvrček v zimu nevěří,
hraje v doušce mateří.
Dýmy voní z širých dálek.
Třepotavý otakárek
vyhřívá se na sluníčku.
List se snáší pomaličku.
Hana Rakusová
Soudek
Žil jednou jeden rytíř, který odvážně bojoval po všech koutech království.
Až mu jednoho dne střela z kuše při šarvátce prostřelila nohu a téměř
ukončila jeho dny.
Když se léčil ze svého zranění, zahlédl ráj, ale veliké dálce, téměř
v nedohlednu, zatímco sálající peklo s vraty dokořán bylo těsně vedle něj.
Už dlouho totiž nedbal na žádné sliby ani pravidla rytířství a stal se z něj
krvelačný a bezohledný voják, který bez výčitek vraždí bližního, rabuje a
žádné násilí mu není cizí.
Plný strachu zahodil po uzdravení přilbici, meč a brnění a vydal se pěšky
k jeskyni, ve které bydlel jeden svatý poustevník.
„Otče, přál bych si, aby mi byly odpuštěny hříchy, protože mám velký
strach o spásu své duše. Vykonám jakékoli pokání. Ničeho se nebojím!“
„Dobře, synu,“ odvětil poustevník. „Stačí jediné: naplň mi tento soudek
vodou a přines mi ho.“
„Cože? To je pokání pro děti nebo pro slabé ženské!“
Rytíř hrozivě zamával pěstí, ale vidina šklebícího se ďábla ho hned zkrotila.
Vzal soudek pod paží a s brbláním zamířil k řece.
Ponořil soudek do vody, ale ten se nenaplnil.
„V tom je nějaké kouzlo,“ zařval kajícník. „Ale teď se uvidí.“
Vydal se k prameni – soudek tvrdohlavě zůstával prázdný. Rytíř se
zlostně vrhl ke studni. Škoda námahy!

O rok později přišel ke starému poustevníkovi otrhaný chudák s nohama
do krve rozedřenýma a se soudkem pod paží.
„Otče,“ řekl rytíř ( byl to opravdu on) tichým a zoufalým hlasem, „byl
jsem u všech řek a pramenů v království, ale soudek se mi naplnit
nepodařilo…. Teď vím, že mi mé hříchy nebudou odpuštěny. Budu na věky
zatracen.! Mé hříchy, tak těžké hříchy…. Litoval jsem jich příliš pozdě.“
Slzy mu stékaly po vyhublé tváři. Jedna maličká slza sklouzla po hustých
vousech a kápla do soudku. Soudek se rázem naplnil až po okraj tou
nejčistší, nejčerstvější a nejlepší vodou, jakou kdy kdo viděl.
Jedna slzička lítosti……..
Jeden světec byl hned po příchodu do ráje odměněn zlatou korunou. Celý
šťastný se procházel po okouzlujících nebeských cestách, až si trochu
překvapeně všiml, že většina ostatních svatých má na hlavě koruny posázené
drahými kameny.
Se znatelným zklamáním v hlase se zeptal. „Proč nemám na koruně ani
jediný drahý kámen?“
Jeden z andělů mu odpověděl: “Protože sis žádný nezasloužil. Drahokamy
jsou slzy, které světci na zemi vyplakali. Ta jsi nikdy neplakal.“
„A jak jsem mohl plakat,“ opáčil světec, „když jsem tak šťastně spočíval
v Boží lásce?“
„To je velká věc,“ řekl anděl. „A proto máš také korunu ze zlata. Ale
drahokamy náleží jen těm, kdo plakali,“
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 23. 9. 2019
Za chyby tisku neručíme, Vaše redakce
Mše svaté v měsíci září
Krmelín
1.9.

08.45

6.9.
8.9.
15.9.
22.9.
28.9.
29.9.

16.45
08.45
08.30
08.45
08.45
08.45

Za zemřelé Felixe a Františku Haladejovy, Žofii a Zdenka Zhýbalovy a
Ludmilu Adámkovou.

Za Stanislava Strakoše, manželku, syna, snachu a zemřelou rodinu.
Na poděkování zýa dar zdraví s Prosbou o Boží ochranu.
Za poutníky Krmelínský kopec
Za Amálii Šperlinovou, manžela, syna a rodinu.
Za Václava Krejčího a nemocnou osobu.
Sv. Václav
Za Aloise Jakubka, manželku, syna Josefa a snachu.
Sbírka na farnost

Stará Bělá
1.9.
Ne

07.30
09.00

2.
3.
4.
5.
6.

06.55
18.00
18.00
06.55
06.55
18.00

7.

07.30
18.00

8.
Ne
9.

07.30
09.00
06.55

10.
11.
12.
13.
14.

18.00
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00

Za Svatavu Cholevovou a její rodinu.
Poděkování za 13 let života s prosbou o požehnání.
Za + rodiče, manžela a za duše v očistci.
Na poděkování za 10 let manželství a další Boží ochranu pro celou rodinu.

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

07.30
09.00
06.55
18.00
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55

Za farníky
Sbírka na církevní školy
Za + Václava a Marii Dedkovy, rodiče, děti, vnuka a duše v očistci.
Za živé a + členy KDU-ČSL z Nové Bělé
Za živou rodinu
Za počatý nenarozený život dětí.
Za Ivanu Kabzanovou, živou rodinu a duše v očistci.
Za + Václava Valu, rodiče z obou stran a živou rodinu.

22.
Ne
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
Ne
30.

Za farníky
Za zemřelé Marii a Jana Holainovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.

Za Josefa Šeredu, rodiče, + sourozence, Boží ochranu a dar víry pro živou rodinu.
Za + Václava Nováčka, rodiče a sourozence a živou rodinu.

Za + rodinu Hazlíkovu, Blaščokovu a za duše v očistci.

Za + Václava Sýkoru a jeho 2 manželky Jarmilu a Miladu, + 3 zetě a + dceru Věrku.

Za pana Josefa Kaloče z Nvé Bělé na poděkování za 90 let života.
Za + Romana Dojczana.
Za + Ludvíka a Marii Skřivánkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Jiřího Gospoše a živou rodinu.
Za farníky.
Poděkování za dar života a zdraví s prosbou za Boží požehnání a dar víry.
Za + Marii Adamusovou, manžela, rodiče a duše v očistci.

Na poděkování za 80 let života, zdraví, dar víry, ochranu Boží a Panny Marie a za celou
rodinu.
Za Zdeňka Lyčku, manželku a syna Zdeňka.

Na poděkování za 60 let života s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu.
Za Ladislava Nováčka, manželku,2 dcery, 3 vnuky, duše v očistci a živou rodinu.

Za Ludmilu a Václava Hořínkovy, syna a zetě.
Na poděkování za úrodu.

Dožínky

Za + P. Vítězslava Andrýska, rodiče, sourozence a duše v očistci.

Za + Vincence a Marii Glonkovy, jejich syna Petra a duše v očistci.
Za + Františka Hořínka a rodiče.
Za Danuši Pavlovovou, Josefa Rymiece a Marii Hradilovou.
Za rodinu Urbanovou ze Staré Bělé.

Za Františka Forgače k nedožitým 100 létům , manželku Růženu, za + rodiče a sourozence .

Za duše + dárců mešních fundací.
Za dary Ducha Svatého pro celou rodinu.
Sbírka na farnost
Za živé a zemřelé skauty a za dobrodince skautského střediska Stará Bělá.
Za rodiny Bartuskovou a Svěchovou, další Boží ochranu a za duše v očistci.

Práce není trestem za hřích. První hřích přidal k práci pouze námahu.
bl. Jakub Alberione

