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Jak dále – po třiceti létech
Jak mnoho těch, kteří před 30 léty bojovali proti komunistické totalitě
spolu , nyní stojí proti sobě se stejnou urputnosti jako i tehdy. Proti komu a
proč – ptám se stále častěji sám sebe.
Může snad za to ztráta naděje, kterou jsme v sobě měli? A co to byla za
naděje?
Kardinál Bergolio ( dříve, než se stal papežem Františkem) v jednom ze
svých pojednání napsal i toto:

„Prosme Ducha svatého, jenž je schopen vepsat a vtisknout do naších
srdcí veškeré dobro, ať nás obdaří darem naděje a ať jsme ochotni tento dar
přijmout. Naděje je něco jiného než optimismus.
Naděje se nedopouští výtržností, nebojí se mlčení, ale zapouští hluboké
kořeny. Naděje je jistota, kterou nám dává Otec Pravdy. Naděje umí
rozlišovat dobro od zla.
Neklaní se tomu, co je nejlepší, proto se neredukuje na optimismus.
Nestaví na vlastní jistotě v tom, co je nejhorší, proto není pesimistická.
Umí bojovat s odhodláním toho, kdo ví, že běží za jistým cílem.
Odhoďme proto všechno, co by nás mohlo zatěžovat, hřích, a vytrvale
běžme o závod, který je nám určen (Žid. 12,1.).
Takovou naději si vzájemně vyprošujme po 30 létech svobody a
vzývejme sv. Anežku Českou, aby prosila s námi.
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
Čtení Bible
Pondělí

04.11.2019

18.30 hod

Náboženství pro dospělé
Pondělí
11.11.2019
25.11.2019

20.00 hod
20.00 hod

Dětská schola
Každý pátek

od 16.45 hod

Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
přede 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

Rozjímavý růženec
Každou první sobotu 6.40h se modlíme na přání Panny Marie Fatimské
rozjímavý růženec se zasvěcením, přidejte se k nám.
Modlitba růžence v 19.00 hod
Každý den v 19:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého (vstup přes zákristii).
1) Za naše kněze a za všechny nemocné a trpící z naší farnosti s prosbou o
uzdravení těla a odevzdanost srdce.
2) Za pana prezidenta a premiéra, aby jejich politika vedla k míru a pokoji
pro naše děti a celý svět.
3) Za osobní úmysly přítomných.
Hnutí pro život
Každou 3. středu v měsíci
18.00 hod – mše sv. za ochranu počatého nenarozeného života dětí.
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.
Modlitby matek
Každou sobotu
po ranní mši svaté
Nově možnost se setkávat také každý pátek po dětské mši sv.
Pozvání pro matky, které si přejí modlit společně za své děti a vnoučata.
Vždy se modlíme:
1
2
3
4
5
6
7
8

aby Duch sv. vedl naše setkání
za ochranu před vším zlem
za odpuštění
za jednotu srdcí a myslí
chválíme Boha písni
za jednotu se všemi skupinkami hnutí MM
čteme z Písma sv.
děkujeme Bohu za dar mateřství

9

vložíme lístky se jmény našich dětí do košíčku u paty kříže a v srdci je
svěřujeme do Pánovy péče

Zájemkyně prosím o schůzku ohledně širší domluvy v pá 15.11.2019 v 19h.
na faře. Tereza Branichová, tel. 732 775 424.
Mše sv. 1.11. a 2.11. Slavnost Všech svatých a Památka zesnulých
Pátek 1.11.
Stará Bělá
06.55 hod
18.00 hod
Krmelín
16.45 hod
Sobota 2.11.
Stará Bělá
07.30 hod
18.00 hod
Krmelín
09.00 hod
Průvod světel ve Staré Bělé
Zveme všechny děti na tradiční Průvod světel, který se bude konat v
pátek 1.listopadu po dětské mši svaté. Půjdeme od kostela s rozsvícenými
lampiony či lucernami na hřbitov, kde se krátce pomodlíme za zemřelé.
Maminky ze Skřítka Kvítka
Průvod světel na hřbitov v Krmelíně
V neděli 3.11. se sejdeme v 18,00 hod. v našem kostele a pak půjdeme společně
na hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé.
Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Staré Bělé
Neděle 3.11.
15.00 hod
Získání plnomocných odpustků na svátek Všech svatých a Dušiček
1.11. odpoledne a 2.11.po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli
kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.
Kromě tří obvyklých podmínek ( svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na
úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela
modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 25.října . do 8.listopadu je možno získat, po splnění tří obvyklých
podmínek, denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci,
navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé;

v ostatních dnech v roce lze takto získat odpustky částečné. Využijte
k modlitbě i památník padlých v kapli kostela.
Krmáš ve Staré Bělé
V neděli 10.11.2019 oslavíme v našem farním kostele sv. Jana
Nepomuckého slavnost posvěcení kostela. Všichni jsme srdečně zváni.
Krmáš v Krmelíně
V neděli 10.11.2019 oslavíme slavnostní mši svatou v 10.30 hod. výročí
posvěcení našeho kostela. Jste všichni srdečně zváni.
V Proskovicích bude výjimečně mše svatá v 9.00 hodin.
Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
Nikodémova noc
- rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně
bude v pondělí
4.11..
od 20:30 do 21:30 hodin (bez kněze)
v pondělí
18.11.
od 20.30 do 21.30 hodin (s příležitostí
svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru s knězem)

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

DALŠÍ AKCE!

Otvírání Písma

„V Písmu se Otec setkává se svými dětmi ve velké lásce a mluví k nim.“

Každý čtvrtek je možnost se zastavit ke krátkému rozjímání nad Slovy
Písma v zákristii po předchozí modlitbě růžence v 19:00.
Den deskových her
Farní akce: Den deskových her 17.11.od 15:00 do 18:00 hodin v ZŠ Stará
Bělá. Přijďte si zahrát osvědčené i méně známé hry, přijďte celé rodiny,
můžete si přinést a zahrát svou oblíbenou hru, přijďte se inspirovat ke koupi
vhodného dárku. Pořádají skauti
Paprsky
V neděli 17.11. v 15.00 hod vystoupí v našem farním kostele křesťanská
skupina GOOD WORK ( dříve Paprsky). Všichni jsme srdečně zváni.

Turnaj ve stolním tenise – „O pohár faráře“
V sobotu 23.11. se koná v KLD turnaj ve stolním tenise „O pohár faráře“.
Začátek v 14.00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
Farní den
V neděli 24.11.2019 na slavnost Krista Krále se bude konat odpoledne od
15.00 hod již tradiční setkání farníků.. Všechny farníky srdečně zve a na
setkání s nimi se těší
otec Bohuslav
Výroba adventních věnců
Skauti zvou na tradiční pracovní odpoledne spojené s výrobou adventních
věnců. Kdy a kde 30.11. od 15.00 hod v Základní škole Stará Bělá.
Markéta
Tradiční farní ples
Zveme všechny příznivce dobré hudby, zábavy a dobrého jídla na tradiční
farní ples, který se uskuteční v pátek 10.1.2020 ve všech prostorách
Katolického domu. Prodej vstupenek zahájen 1.11.2019.
Vstupenky rovněž možno objednat na tel. č. 603 766 393.

S každou zakoupenou vstupenkou na Farní ples i Chovatelský ples má
každý slevu 10% na zakoupení zboží v prodejně pánských obleků Bandi.
Srdečně zvou pořadatelé

Intence
Přijímají se intence na mše svaté na rok 2020. Lístky s úmysly a kontaktem
na sebe (jméno, telefon případně adresa) odevzdejte prosím do sakristie
kostela nebo na faře.
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.
Třicáté výročí svaté Anežky České
V letošním roce 12. listopadu uplyne 30 let od svatořečení sv. Anežky
České a událostí, které bezprostředně následovaly. Někteří naši farníci se
účastní děkovné pouti do Říma nebo děkovné mše ve svatovítské katedrále
v Praze. Ve farním chrámu sv. Jana Nepomuckého budeme za svatořečení i
za nabytí svobody děkovat při obou mších svatých v neděli 17. listopadu.
K tomuto výročí je od letošní Noci kostelů v boční kapli instalována drobná,
ale hodně vypovídající výstava, která nás seznamuje s okolnostmi, které
předcházely kanonizaci sv. Anežky. Následný pád totality je oprávněně
přisuzován nebeské přímluvě nové svaté.

Je vhodné se s touto expozicí seznámit (třeba opakovaně), aby starší
generace nezapomínala a generace mladší si uvědomila, že svoboda není
samozřejmostí. Jistě stojí k zamyšlení slova prezidenta Václava Havla, který
krátce před svou smrtí sv. Anežku prosil: Milá Anežko, děkujeme Ti za
ochrannou ruku, kterou jsi nad námi držela. Prosím, měj ruku i nadále
připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat.
Výstavu lze shlédnout po každé mši svaté, navíc ve výroční den svatořečení
v úterý 12.11.2019 od 15 do 17:30 a v neděli 17.11.2019 od 10 do 12 hodin.
Tyto dva dny je vstup bočním vchodem kaple.
Vladimír Gelnar
7 krát o liturgii
Tajemství liturgie je tajemstvím spásy.
Sobota
9.11. 2019
od 16.30 příchod, 17:00 – 17.30
katecheze, závěrečná modlitba.
Téma: Co činí „liturgii“ liturgií.
Více v aktualitách na www.starabela.farnost.cz

Milí farníci,
posíláme vám krásný pozdrav z
ministrantské pouti, která proběhla v
měsíci říjnu a na které jsme tentokrát
zavítali do areálu Hukvaldské obory a
také do samotného hradu. Z celé diecéze
se nás sešlo jakože fakt spoustu,
(dokonce i pár holek) a náš úkol zněl
jasně: Nejen řádně reprezentovat naši
farnost, ale pokusit se i vybojovat
nějakou tu cenu, či odměnu. Úkol tady na
papíře vypadá lehce, jenže přátelé, to
jsme netušili, že se páni biskupové letos
jen tak mimochodem v klídečku rozhodli,
že nám procvičí také fyzičku!☺� No, co
si budem povídat, naštěstí nejsme žádné
béčka a všechny úkoly jsme zkrátka
zvládli. To je snad jasné ne? 😀😀👍👍
Na druhou stranu ale musíme říct, že i
když už jsme byli někdy fakt unaveni a
na konci svých sil, tak že se organizátoři přece jen vyšvihli - čekal nás totiž
výborný oběd, navíc podzimní prostředí, ve kterém jsme se nacházeli, bylo
opravdu překrásné a závěrečná mše sv., která byla sloužena za přítomnosti
obou biskupů v areálu samotného hradu, měla fakt supr atmošku*
I přes všechno to
pěkné, co jsme
na pouti mohli
zažít, jsme však
přeci jen byli z
jedné věci
zklamaní.
Obzvláště pan
farář. Ze všech
ministrantů, a že
nás není úplně

málo, jsme si totiž udělali čas na tento náš společný den jen my čtyři
👎👎🙁🙁 Snad to bude příště lepší...
Přejeme Vám krásný podzim☺�
František Košárek a Štěpán, Petr a Matěj Stuchlí.
*pro starší ročníky: atmoška = atmosféra😁😁
PODĚKOVÁNÍ PROSBA

PODĚKOVÁNÍ

PROSBA

Misijní neděle
Děkujeme všem, kdo se zapojili do aktivit misijní neděle, ať už upečením
"misijního koláče, dohledem a přípravou na prodej nebo finančním
příspěvkem, který činil celkem ve Staré Bělé 8.729,-Kč, v Krmelíně
6.037,-Kč, v Proskovicích 3.440,-Kč Výtěžek byl zaslán na Papežské
misijní dílo v Čechách.
Sbírka na misie činila ve Staré Bělé 28.132,-Kč, v Krmelíně 7.316,-Kč a
v Proskovicích 3.127,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Svatomartinská sbírka
Již 4. rokem pořádáme na starobělské škole v rámci Svatomartinského
průvodu v naší obci sbírku potřeb denní potřeby a zimního šatstva pro
Charitní dům sv. Benedikta Labre v Ostravě a pro Šatník Charity Ostrava.
Charitní dům sv. Benedikta Labre v Ostravě – nízkoprahové denní
centrum pro lidi bez domova poskytuje svým návštěvníkům pomoc s
ošacením, stravou, osobní hygienou a také poskytuje základní poradenské
služby. Jejich cílem je člověk, který je nasycen, umyt, ošacen, povzbuzen,
podpořen, nasměrován/ zorientován, informován či uvědoměn.
Šatník Charity Ostrava shromažďuje darované ošacení a obuv, a
předává je lidem v nouzi, především uživatelům sociálních služeb denních
center pro lidi bez domova, nocleháren, azylových domů či startovacích
bytů provozovaných Charitou Ostrava a dalších poskytovatelů služeb
sociální prevence.
Pro nastávající zimní čas pracovníci Charity navrhují jako
nejvhodnější dary pro naši sbírku tyto základní věci denní potřeby: toaletní

mýdlo, sprchový gel, šampon, jednorázové žiletky, mýdlo na holení,
instantní polévky, čaj, sladidla (cukr, umělá sladidla), ponožky, rukavice.
Z šatstva to je pánské ošacení na zimní období: bundy,
rifle/manšestráky, mikiny, svetry, flanel.košile, teplé ponožky, čepice,
rukavice, zimní boty, je možno i spacáky, batohy ( ne kožichy, kabáty,
obleky nebo saka ) Je třeba ale zdůraznit, že by mělo jít o ošacení nositelné.
Máte-li chuť se do této sbírky zapojit, posílejte výše zmiňované dary
do pátku 8. listopadu do třídy 3.A na pavilonu A, zanechte na vrátnici školy,
nebo na faře.
Více informací o Charitním domu sv. Benedikta Labre a Šatníku
Charity Ostrava naleznete na: http://ostrava.caritas.cz
Markéta Jurišicová

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

A přesto říci životu ano
Viktor E. Frankl
Podtitul knihy A přesto říci životu ano zní: Psycholog prožívá koncentrační
tábor. Autor knihy, Viktor Emanuel Frankl, byl totiž velmi známý neurolog
a psychiatr s českými kořeny, zakladatel existenciální analýzy a logoterapie.
Tvrdil, že jedna ze základních potřeb člověka je „mít pro co žít“, tedy touha
po smyslu života.
Jeho pobyt v koncentračním táboře popisuje ve
své knize z hlediska psychologa. Nepopisuje ani
tak události, ale pocity, které vězeň zažívá a
zabývá
se
také
charaktery
postav
v koncentračních táborech. Dochází k poznání,
že i mezi příslušníky SS byli lidé charakterní
(slušní) a mezi vězni zase lidé velmi zlí,
pomstychtiví a sadističtí. Dělí tak lidstvo jen na
dvě rasy – na slušné lidi a lidi neslušné.
Franklův pohled na koncentrační tábor je
netypický, ale někdy možná proto více
zasahující.
Ukázka z knihy:
Už jsme řekli, že každý pokus lidí
v koncentračním táboře vnitřně napřímit předpokládal, že se nám podaří

zaměřit je na nějaký budoucí cíl. Heslo, pod nímž nutně probíhala jakákoli
psychoterapeutická a psychohygienická snaha vězňům pomoci, vyjádřil
nejtrefněji Nietzsche: „Kdo má ve svém životě nějaké proč, ten snese téměř
každé jak.“ Bylo tedy třeba upamatovávat vězně, kdykoli se k tomu naskytla
příležitost, na „proč“ jejich života, na jejich životní cíl, a tím dosáhnout toho,
že pak, vnitřně zoceleni, dovedli čelit i onomu hrůznému „jak“ přítomné
situace, oněm hrůzám koncentračního tábora. A naopak: běda tomu, kdo už
před sebou žádný cíl neviděl, kdo už neměl žádný obsah svého života, kdo
už nespatřoval ve svém životě žádný účel, komu zmizel smysl jeho
existence, a tím i každý smysl jeho odolnosti. Takoví lidé zcela ztratili půdu
pod nohama a nedopustili svůj vnitřní pád. Typická odpověď na všechno
povzbuzování zněla: „Co můžu já ještě očekávat od života?“ Co odpovědět
na takovou otázku?
Tu otázku je totiž třeba postavit jinak: musíme učit sami sebe i ty, kteří si
zoufají, že v žádném případě nejde o to, co my ještě očekáváme od života,
jako spíše o to, co život očekává od nás. Profesionální filozof by řekl, že zde
běží o kopernikovský obrat: že to už nejsme my, kdo se ptá na smysl života,
nýbrž že se ocitáme v roli dotazovaných, těch, jimž život den co den a
hodinu co hodinu klade otázky; otázky, které správně zodpovíme nikoli
mudrováním nebo planým mluvením, nýbrž činem, správným chováním.
Život ve svém důsledku neznamená nic jiného než nést zodpovědnost za
správné odpovědi na otázky života, za plnění úkolů, které před každého
z nás život staví, za splnění požadavku přítomné hodiny.
Tento požadavek a s ním i smysl existence se mění od člověka k člověku,
okamžik od okamžiku. Nikdy tedy nelze udat smysl lidského života
všeobecně. Nikdy se nedá otázka po tomto smyslu všeobecně zodpovědět,
život takto pojímaný není nic vágního, nýbrž vždy něco zcela konkrétního, a
tak jsou i požadavky, které na nás život klade, vždy zcela konkrétní. Tuto
konkrétnost s sebou nese lidský osud, který je pro každého ojedinělý a
jedinečný. Žádný člověk a žádný osud není srovnatelný s druhým: žádná
situace se neopakuje. V každé situaci je člověk vyzýván k jinému chování.
Tu od něho vyžaduje konkrétní situace, aby jednal, aby svůj osud utvářel
aktivně. Jindy zase, aby se chopil příležitosti prostřednictvím prožitku (a
snad i s požitkem) proměňovat možnosti ve skutečnost, a pak zase, aby
prostě jen nesl svůj osud. Vždy se však každá situace vyznačuje onou
neopakovatelností a jedinečností, která pokaždé připouští jen jednu jedinou,
totiž správnou odpověď na otázku, jež je v té které konkrétní situaci
obsažena.

Pokud konkrétní osud uloží člověku nějaké utrpení, pak bude muset tento
člověk v tomto utrpení vidět úkol, a to zcela jedinečný. Tváří v tvář tomuto
utrpení bude muset proniknout k vědomí, že tu se svým trýznivým osudem
stojí v celém kosmu jako neopakovatelná a jedinečná bytost. Nikdo mu ho
nemůže odejmout, nikdo ho nemůže místo něho protrpět. Avšak v tom, jak
on sám, postižený tímto osudem, ponese toto utrpení, v tom spočívá jeho
specifická možnost vykonat něco jedinečného.
Pro nás v koncentračním táboře to rozhodně nebyla nějaká životu vzdálená
spekulace. Pro nás byly takové myšlenky tím jediným, co nám ještě mohlo
pomoci. Právě tyto myšlenky nám nedovolily zoufat si ani tehdy, když už
jsme neviděli žádnou šanci na přežití. Neboť nám už dávno nešlo o otázku
po smyslu života, která bývá často naivně kladena, a přitom se jí nemyslí nic
víc, než uskutečnění nějakého cíle vlastní tvořivou činností. Nám šlo o
smysl života jakožto oné komplexnosti, jež v sobě skrývá i smrt, a tak
neposkytuje jen smysl života, nýbrž i smysl utrpení a smrti; o tento smysl
jsme zápasili.
Markéta Jurišicová
Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz

PŘÍBĚHY

MYŠLENKY

PŘÍBĚHY

Svatý Martin
Svatý Martin, čistá duše,
podzimem na brůně kluše.
Uvidí-li prosebníka,
dá mu chleba, plášť si svlíká ...
Dobré skutky tělo hřejí,
když si lehá do závějí.
Ukázal nám činem svižným,
jak otevřít srdce bližním.
Tak jde s námi ve vánici,
jasnou hvězdu na přilbici.
Hana Rakusová

MYŠLENKY

Domek
Jeden muž, který žil ve městě, se rozhodl prodat svůj venkovský domek,
zděděný po rodičích. Náhodou potkal svého přítele novináře, jehož
koníčkem byla i poezie, a požádal ho, aby mu pomohl napsat inzerát, který
by dal do novin nebo na internet.
„Chci prodat svůj barák na venkově, ten, co ho taky znáš. Napsal bys mi
pro to dobrý inzerát?“
A básník napsal: „ Prodám krásné stavení, u něhož po ránu zpívají ptáci,
obklopuje ho zeleň lesíka a na zahradě osvěžuje pohled i vzduch jiskřivá a
průzračná voda protékající bystřiny. Dům bývá zalit vycházejícím sluncem a
zároveň nabízí k odpočinku stín verandy. Večery s jemným cvrkotem
cvrčků tam oblažuje pohled na hvězdy.“
Za nějaký čas potkal básník onoho přítele a ptal se ho: „Tak co, prodal jsi
ten domek?“
„Ne,“ zněla odpověď. „Rozmyslel jsem si to. Když jsem četl inzerát, který
jsi napsal, uvědomil jsem si, že vlastním poklad.
Často podceňujeme dobré věci a honíme se za klamavými vidinami, které
září v televizi. Raději se dívej kolem sebe a važ si toho, co máš. Uvědom si,
jakou cenu má pro tebe tvůj dům, tví drazí, přátelé, na které se můžeš
spolehnout, vědomosti, jež jsi získal, dobré zdraví a všechny krásné věci
života, které jsou tvým nejcennějším pokladem.
SČÍTÁNÍ VĚŘÍCÍCH

SČÍTÁNÍ VĚŘÍCÍCH

SČÍTÁNÍ

Sčítání věřících
V neděli 6.10. proběhlo sčítání věřících. V celé naší farnosti se sešlo
567 lidí.
Ve Staré Bělé navštívilo bohoslužby celkem 423 věřících. Mužů
bylo celkem 206 , z toho do 10 let 48, do 20 let 17, výdělečných bylo 89 a
nevýdělečných 52. Žen bylo celkem 217 , z toho do10 let 40, do 20 let 38 ,
výdělečných bylo 62 a nevýdělečných 77 žen.
V Krmelíně přišlo celkem 95 lidí. Mužů bylo 39, z toho do 10 let 12
chlapců, do 20 let 1 muž, výdělečných bylo 19 a nevýdělečných 7.
Žen bylo celkem 56, z toho do 10 let 9, do 20 let 8 děvčat , výdělečných
žen bylo 16 a nevýdělečných 23.
V Proskovicích navštívilo mši svatou 49 lidí. Z toho 27 mužů a

22 žen. Do 10 let bylo 4 chlapci a 2 dívky, do 20 let 8 chlapců a 1 děvče.
Výdělečných mužů bylo 12 a nevýdělečných 3. Výdělečných žen bylo 10 a
nevýdělečných 9.
V minulém sčítání v roce 2014 se sešlo v naší farnosti celkem 527 věřících.
Seznam zesnulých od 25.10.2018 do 30.10.2019
Datum
úmrtí
25.10.2018
25.10.2018
25.10.2018
31.10..2018
10.11.2018
25.11.2018
13.12.2018
17.12.2018
01.01.2019
02.01.2019
31.12.2018
03.01.2019
05.01.2019
08.01.2019
12.01.2019
12.01.2019
13.01.2019
14.01.2019
17.01.2019
20.01.2019
01.02.2019
03.02.2019
11.02.2019
12.02.2019
15.02.2019
13.02.2019
16.02.2019

Jméno a příjmení
Emilie Ronovská
Vladislav Nováček
Mária Filipová
Jan Kulík
Alexandr Drapák
Milada Javorková
Jiřina Šrubařová
Ludmila Šebestová
Karel Kudělka
Vladimír Dedek
Cecilia Baracskaiová
Stanislav Olšvský
Jiřina Foltová
Libor Lýsek
Františka Boušová
Ladislav Vrábeľ
Jan Billik
Ludmila Čmielová
Antonín Havlina
Petruška Muřínová
Elena Mazgajová
Štěpán Mrva
Anna Boguska
Petr Klimek
Emilie Cintlerová
Jiří Rusina
Marie Hynková

Datum
úmrtí
23.03.19
29.03.19
31.03.19
15.03.19
18.04.19
19.04.19
28.04.19
22.05.19
29.05.19
02.06.19
10.06.19
11.06.19
14.06.19
30.06.19
07.07.19
13.07.19
30.07.19
31.07.19
02.08.19
12.08.19
29.08.19
02.09.19
21.09.19
21.09.19
23.09.19
05.10.19
08.10.19

Jméno a příjmení
Veronika Svěchová
Josef Sněhota
Marie Ručková
Zuzana Zezulková
Jiří Jarolím
Vladimír Sýkora
Žofie Kaločová
Jaroslav Pokorný
Karel Olšovský
Štěpán Šimečka
Anna Joachimovičová
Marie Holaňová
Jan Holain
Veronika Golková
Miroslav Půlkrábek
Miroslava Kubicová
Jiřina Paličková
Miroslav Bartošek
Karel Červený
Dezider Jankulár
Bohumila Kanclířová
Bohuslav Menšík
Květoslava Hvránková
Květoslava Hvránková
Anna Sýkorová
Jiří Hořínek
Anna Puchalská

19.02.2019
14.04.19

Marie Poláková
Emilie Paličková

20.10.19 P. Pavel Kupka

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 20.11. 2019
Za chyby tisku neručíme, Vaše redakce
Mše svatá v měsíci listopadu
Proskovice
3.11.
10.11.
17.11,

10.00
09.00
10.00

24.11..

10.00

Krmelín

Za + Annu Bartošovou, Jaroslava Denka a žijící rodiny Sb. na rádio Proglas

Za živé a zemřelé rodiny z obou stran a duše v očistci.

Za + Marii a Karla Kapsovy, rodiče z obou stran a za požehnání pro žijící
rodiny.
Sb. –Den Bible
Za + Miloše Kašpárka, manželku, syna Václava a žijící rodinu. Sb. na farnost

01.11.
02.11.
03.11.

16.45
09.00
08.45

Za Aničku Puchalskou
Za všechny naše zemřelé

10.11.
17.11.
24.11.

08.45
08.45
08.45

Za živé a + farníky tohoto kostela.
Na poděkování za 30 let svobody v naší zemi.
Sbírka – Den Bible
Za Aloise Šperlína, dvě manželky a zemřelou rodinu. Sbírka na farnost

Za rodinu Černíkovou – rodiče, dvě sestry, tři švagry a ostatní živé a zemřelé
této rodiny.
Sbírka na rádio Proglas

Stará Bělá

Za duše + dárců mešních fundací.
Za + P. Pavla Kupku

1.11..

06.55
18.00

2.

07.30
18.00

Za duše v očistci.
Za Annu a Jana Myškovy , rodiče z obou stran, pátera Jana a živou rodinu.

3.
Ne

Za farníky.

4.

07.30
09.00
06.55

5.

18.00

Za + Martinu Ničovou.

6.

18.00

7.
8.

06.55
18.00

Za + Miloše Staňka, rodiče z obou stran a živou rodinu.
Za + rodiče Marii a Michala Zemanovy, syna Stanislava a za duše v očistci.
Za + Ludmilu Nábělkovou, jejího manžela Oldřicha , rodiče a duše v očistci.

9.

07.30
18.00
07.30
09.00
06.55

Za rodiče z obou stran, manželé Krovlíkovy, Havranovy, neteř a 2 švagrové.
Za Ludmilu a Vratislava Sýkorovy, za rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za + Zdeňka Staňka, manželku Ludmilu, rodiče a živou rodinu.
Za farníky.
kRMÁŠ

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

Za + prarodiče Jana a Marii Poláčkovy a duše v očistci.

07.30
18.00
07.30
09.00

Za Zdenku Holainovou, ,manžela, dar víry a Boží požehnání pro celou rodinu.
Za + rodiče Zdeňka a Marii Zezulkovy a za živou rodinu.

06.55
18.00
18.00
06.55
18.00
07-30
18.00

Za + rodiny Kozubkovu, Zdráhalovu a Skýbovu.
Za rodinu Blejchařovu.
Za Kamilku Solskouo, Herberta Pachulu, rodinu Pachulovou a Veselou.
Za živé a zemřelé dobrodince
Za maminku Elišku a rodinu Vlčkovou a Langerovou
Za + Viléma a Marii Šindlovy, syna a vnuka.
Za úctu k počatému životu, nenarozené děti,rodiny,….

10.
Ne
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ne
18.
19.
20.
21.
22.

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

Sb. na rádio „Proglas“

Na poděkování za 70 let života a další Boží požehnání pro celou rodinu Jiřího Stuchlého
Za Jaroslava Foltu, manželku Vítězslavu a syna Jaromíra, nemocnou osobu a rodiče
z obou stran.

Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a ochranu s prosbou o dar víry pro naše děti a
vnoučata , aby s pomocí Ducha Svatého a Panny Marie našli cestu k Pánu Bohu.
Za živou a + rodinu Stuchlíkovou a Olšákovu, prarodiče a duše v očistci.

Za Otýlii Pinklovou, sourozence a duše v očistci.
Za + Jana Stuchlého, manželku a živou rodinu.
Za dceru Marii, syna Aleše, synovce Matěje a duše v očistci.
ZA + Teodora Ševčíka, manželku, syna a sestru Miladu.
Za farníky.
Sbírka – Den Bible
Poděkování za dar života a zdraví a za celou rodinu Klimasovou a Zbrankovu
Za Emílii Nevludovou, Dagmar Máchovou a duše v očistci.
Za Annu Foltovou, manžela Josefa a živou rodinu.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za Pavla Kollara a jeho rodinu.
Na poděkování za 81 let života pro celou rodinu , za zdraví a Boží ochranu a
Panny Marie.

Za farníky.

Sbírka na farnost

Za + Marii Nováčkovou, manžela, syna, rodiče, sourozence, duše v očistci a živou
rodinu.

Čím více se blížíme k věčnosti, tím víc musíme usilovat o lásku. Láska je hlavní
ctností dokonalých duší.“
bl. Jakub Alberione

