02/2020

ÚNOR 2020

Nepředpokládejme, že bychom o Ježíši vše věděli¨
Zatímco ve všech náboženstvích člověk obětuje Bohu, v Ježíšově
příchodu obětuje Bůh vlastního Syna, aby zachránil lidstvo.
Jan Křtitel projevuje svůj údiv a zároveň souhlas s touto novosti…..
Naučme se jako Jan Křtitel nepředpokládat, že bychom snad už Ježíše
znali a všechno o něm věděli.
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Rozjímejme nad postavou Ježíše Krista a dívejme se ještě více
srdcem než očima. Dejme se poučit Duchem, který v našem nitru říká: To
je On. ( Papež František: volně přebráno z Katolického týdeníku)
Modlitba růžence nám možnost rozjímání nad Božskou osobou Ježíše
Krista a jeho činnosti nabízí.
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
10.02.2020
20.00 hod
Téma: Dědí se hřích nebo jen sklon k němu nebo nic ? Má tzv. dědičný
hřích speciální postavení nebo je to jen jeden z mnoha, které zdědíme?
Hranice souzení druhých. Lze vůbec odsoudit hřích a milovat hříšníka?
24.02.2020
20.00 hod
Téma: V čem spočívá pravá jednota křesťanů a jak k ní dojdeme?
Setkání nad Biblí
Pondělí

Dětská schola
Každý pátek

03.02.2020
18.30hod
Sirachovec kap. 5. – 8.
17.02.2020
18.30 hod
Sirachovec kap. 9. – 12.

od 16.45 hod

Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek
17.00 – 19.00 hod
Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod
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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 16.15 hod přede mši sv.
Modlitby matek
Stará Bělá
Krmelín

každou sobotu po ranní mši svaté
každou středu od 19.00 hod (v domečku)

Modlitba růžence v 19.00 hod
Každý den v 19:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého (vstup přes zákristii).
Za úmysly přítomných.
Nikodémova noc
- rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně bude
v pondělí 3. 2. od 20:00 do 21:00 hodin (bez kněze)
v pondělí 17. 2. od 20:30 do 21:30 (s příležitostí svátosti smíření nebo
duchovního rozhovoru s knězem)
7 krát o liturgii
sobota 1. 2. 2020 Téma: Liturgický průvod, vstupní zpěv
sobota 29.2. 2020 Téma: Úkon kajícnosti, Kyrie eleison
Od 16.30 příchod, 16:45 – 17.15 katecheze, závěrečná modlitba.
Pobožnost k Panně Marii Lurdské v Bělském lese
V neděli 9.2.odpoledne v 15.00 hod se koná pobožnost k Panně Marii
v Bělském lese. Všichni jste srdečně zváni.
o. Bohuslav
Dětský maškarní ples 23.2. v 15 hod v KD
Srdečně zveme malé i větší děti a jejich rodiče a prarodiče na tradiční
Dětský maškarní ples, který se bude konat 23.2. v 15 hodin v Katolickém
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domě. Letošní téma: S ovocem je zábava. Připraveny jsou soutěže,
vyrábění, hry s padákem.
Na setkání se těší
Skautské středisko a maminky ze Skřítka Kvítka
Příprava na svátost biřmování
Pátek Skupina A
7.2..a 21.2.2020
19.00 hod
Pátek Skupina B
14.2..a 21.2.2020
19.00 hod
Sobota
15.2. a 22.2.2020- ostatní, kdo nemohli v předchozí
termíny.
Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
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
Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.30 hod do
tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé.
POZVÁNÍ NA PŘEDNÁŠKU

POZVÁNÍ NA PŘEDNÁŠKU

Přednáška pro biřmovance i celou farnost
V neděli 16.února se uskuteční v Katolickém lidovém domě přednáška
P. Ladislava Heryána. Pro biřmovance je povinná a ostatní farníci jsou
srdečně zváni. Začátek v 15.00 hod.
Ladislav Heryán

Narodil se v Petřvaldu u Nového Jičína 24. února 1960. Vystudoval
Střední průmyslovou školu stavební v Ostravě, od 17 let se účastnil
tajného teologického studia. Od roku 1979 studoval stavební
fakultu VUT v Brně a v létě 1981 se tajně stal salesiánem. Po
absolvování vysoké školy a základní vojenské služby pracoval v brněnské
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panelárně a pokračoval ve studiu teologie. V roce 1987 emigroval přes
Rakousko do Říma s cílem dokončit studium teologie. Po přijetí
kněžského svěcení 18. června 1994 se vrátil do Československa.
Po 10 letech v roce 1997 se vrátil působit do Českých Budějovic
na Teologické fakultě Jihočeské university, kde přednášel Nový zákon a
řečtinu. Vedl také studentskou komunitu a místní farnost v Suchém
Vrbném. Od září 2002 působil v Praze jako ředitel a kaplan salesiánské
komunity v Kobylisích. V září 2009 obhájil disertační práci a stal se
doktorem teologie.] Přednáší na Vyšší odborné škole Jabok, Institutu
ekumenických studií a Evangelické teologické fakultě UK.
RŮZNÉ

RŮZNÉ

RŮZNÉ

RŮZNÉ

Přislíbení PM těm, kteří se modlí růženec, dané sv. Dominikovi a bl.
Alanu de Rupe:
1 Kdo mi bude modlitbou růžence vytrvale sloužit, dostane zvláštní
milosti.
2 Všem těm, kdo se budou modlit růženec slibuji zvláštní ochranu a velké
milosti.
3 Růženec bude mocnou zbraní proti peklu, osvobodí od hříchu a rozptýlí
bludy.
4 Způsobí, že ctnost a dobré skutky budou vzkvétat. Lidstvo získá hojné
Boží milosrdenství. Obrátí srdce od marné světské lásky k lásce Boží a
touze po věčných hodnotách. Jak jen se duše tímto prostředkem posvětí!
5 Ti, kdo se mi skrze růženec svěří nezahynou.
6 Kdo se bude zbožně modlit růženec a rozjímat o jeho svatých
tajemstvích, nebude stižen neštěstím. Bůh mu bude milosrdný, nezemře
náhle. Je-li spravedlivý, vytrvá v milosti Boží a stane se hodným věčného
života.
7 Kdo budou mít pravou zbožnost k růženci, nezemřou bez svátostí
církve. 8 Ti, kteří jsou věrní modlitbě růžence, budou mít za svého života
i ve smrti světlo Boží a hojnost jeho milostí. V hodině smrti budou mít
účast na zásluhách svatých v ráji.
9 Já vysvobodím z očistce ty, kteří byli oddaní růženci.
10 Věrné děti růžence budou v nebi prožívat velkou slávu.
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11 Dostanete všechno, co ode mě prosíte skrze modlitbu růžence.
12 Všem, kteří šíří svatý růženec, budu pomáhat v jejich potřebách.
13 Dosáhla jsem u svého Syna, že všichni zastánci růžence budou mít
během svého života i v hodině smrti za své přímluvce celý nebeský dvůr.
14 Všichni, kteří se modlí růženec jsou moje děti a bratři a sestry mého
jediného Syna JK.
15 Oddanost mému růženci je velkým znamením předurčení.
Přeloženo z letáčku o růženci z poutního místa Litmanová.
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY - TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
Kazatelna Života
Marián Kuffa
Kdo by neznal Mariána Kuffu? Je to u nás dnes asi nejznámější
slovenský kněz. Několikrát byl hostem na mnoha
akcích v Česku (mimo jiné i na ostravském
festivalu Slezská lilie). O jeho práci s lidmi
vyloučenými společností byly natočeny filmy,
najdete jeho promluvy na Youtube a nyní si je
můžeme i přečíst v knize Kazatelna život.
Promluvy otce Mariána jsou čtivé, plné příkladů
z jeho zajímavého života. Má dar vysvětlovat
složité teologické problémy tak, aby je pochopil
každý.
Ukázka z knihy:
Třináct let jsem chodil na karate. A rád jsem tam
chodil. Mým snem bylo dostat se na mistrovství
světa. Byl jsem v Topolčanech. Dostal jsem tam
pořádný výprask.
Přišli jsme a přivítal nás nápis: Vítáme nejlepší karatisty Slovenska.
Stačilo mi, že jsem si to přečetl. Oblékl jsem si kimono, přitom jsme se
fotili. Zpátky už jsem šel jinak. Se svěšenýma ušima. Co se stalo? Když
jsme losovali, dostal jsem toho, který posledně vyhrál Slovenský pohár.
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Když se oblékal, šel jsem si ho prohlédnout. Rozcvičoval se. Podle
pohybů se dá odhadnout, co se bude dít. I já jsem se začal rozcvičovat,
když ke mně přišel trenér:
„Maroši?“
„No?“
„Teď dostaneš výprask.“
„Cože?!“
„On je perfektní.“ Hned jsem se díval, kde jsou dveře.
„Ne, ne. Jsi bojovník! Hlavu vzhůru. Prohrát můžeš, ale nesmíš se vzdát.
Rozuměl jsi? Čím méně se ho budeš bát, tím méně dostaneš. Prohraješ
tak jako tak, radím ti tedy, aby sis chránil hlavu, ostatní budeš muset
vydržet.“
Byl velmi rychlý a velmi dobrý. Skutečně udělal ze mě fašírku. Podíval
jsem se na bok: Co to je? Vždyť to jsou moje nohy. Hned jsem byl dole.
Koukám se, vodím nějaké čtverečky. Co to je? Dlažba, najednou strop.
Lékař se mi hned podíval na oči, viděl jsem ho jen jedním okem.
Zeptal se mě: „Vidíte mě?“
Lhal jsem. Viděl jsem jen hvězdičky. Postavil jsem se, Bože můj, jen to
nějak vydržet. Potom jsem dostal úder na prsní sval, roztrhl se mi
mezižeberní sval, levá ruka mi spadla dolů a už jsem ji nedokázal
zvednout, tak jsem si ji chránil pravou.
Pane Bože, co je to zase za bolest? Praskla mi snad aorta? Sáhl jsem si na
srdce, jestli mi ještě bije. Zbil mě, zmlátil, odplížil jsem se jak zmoklá
slepice.
Na konci ringu mě čekal trenér. Perfektní chlap, vděčím mu za mnoho.
Jeho pochvala byla taková, že mě bouchl do břicha. Stiskl mi ruku a řekl:
„Byl jsi dobrý, Maroši!“ To pro mě bylo víc, než dvě zlaté medaile.
Pán Bůh se nedívá na to, jestli jsi padl, jestli vyhráváš nebo prohráváš.
Tak se na to nedívá. Dívá se na to, jestli zápasíš nebo nezápasíš. Ať tě
Pán Bůh zastihne bojujícího, a nezáleží na tom, že jsi třeba právě spadl.
Bojuj, hlavu vzhůru!
Prohrát můžeš, ale nesmíš se vzdát. Rozuměl jsi? Často si to opakuji
z karate. Proti čemu máš bojovat? Proti hnusné a prašivé pýše. Nevadí, že
občas prohraješ, nevadí, že občas padneš. Ale ať tě Pán Bůh zastihne
bojujícího.
Ano, možná jsi prohrál všechny zápasy, ale dobojoval jsi do konce.
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Markéta Jurišicová
Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz
PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

Dvě zrcadla
Jednou si satan vymyslel hru, aby se pobavil. Vytvořil ďábelské
zrcadlo, které mělo kouzelnou moc. Co bylo krásné a dobré, to se v něm
zdálo ubohé a k ničemu, zatímco to, co bylo zlé a špatné, se zveličilo a
ukázalo se do nejmenších podrobností.
Satan se se svým strašným zrcadlem vydal na cestu do všech končin
světa. A všichni, kdo se do zrcadla podívali, zachvěli se. Každá věc se
v něm jevila znetvořená a všechno bylo ošklivé.
Zlomyslník se tím velmi bavil. Čím byly věci odpornější, tím víc se
mu líbily. Jednoho dne ho pohled do zrcadla tak uchvátil, že se začal
nezřízeně chechtat. Zrcadlo mu v tu chvíli vyklouzlo z rukou a roztříštilo
se na miliony kousků.
Mohutný vichr, který se rozpoutal, roznesl kousky zrcadla do celého
světa.
Některé kousíčky byly menší než zrnka pískui a spadly do očí mnoha
lidem. Tito lidé začali vidět všechno zkresleně – všimali si jen toho, co
bylo špatné, a všude viděli jen zlo.
Z dalších kousků byla vyrobena skla do brýlí. Lidé, kteří nosili takové
brýle, už neuměli rozeznat, co je správné, ani neměli schopnost
spravedlivě soudit. Nepotkali jste náhodou takové lidi?
Některé kousky zrcadla byly použity do okenních skel. Ti, kteří se
dívali okny s těmito skly, viděli jen nesympatické sousedy, kteří podle
nich trávili čas vymýšlením špatností.
Když se Bůh dozvěděl, co se stalo, zesmutněl. Rozhodl se, že lidem
pomůže.
Řekl: “Pošlu na svět svého syna. On je můj obraz, moje zrcadlo. Bude
ukazovat mou dobrotu, mou spravedlnost, mou lásku. Ukáže člověka
takového, jakého jsem chtěl a zamýšlel stvořit.“
Ježíš tedy přišel jako zrcadlo pro lidi. Kdo na něho pohlédl, spatřil
dobrotu a krásu, naučil se zbavovat se sobectví a lží, učit se žít
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spravedlivě a nikým nepohrdat. Nemocní nacházeli znovu odvahu
k životu, zoufalí se posilovali novou nadějí. Ježíš těšil zarmoucené a
pomáhal lidem přemoci strach ze smrti.
Mnoho lidí si zamilovalo Boží zrcadlo a následovalo Ježíše. Dokázal
v nich rozžehnout touhu po dobru.
Byli ale také jiní, které zlo přemohlo. Ti si přáli Boží zrcadlo rozbít. A
tak byl Ježíš zavražděn. Ale vzápětí se zvedla nová vichřice: Duch svatý.
Zvedl miliony kousků Božího zrcadla a rozvál je po celém světě.
Komu padl do oka malinký kousek tohoto zrcadla, začal vidět svět a
lidi tak jako Ježíš. V očích se mu ukazovaly především věci dobré a
krásné, spravedlnost a ušlechtilost, radost a naděje. A co bylo špatné a
nespravedlivé, to mu připadalo, že je možné změnit a upravit.
Z knihy Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na email: rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka říjnového čísla je do 18.2. 2020
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
Mše svatá v měsíci únoru
Proskovice
02.02.
09.02.
16.02.
23.02.

10.00
10.00
10.00
10.00

Za Štěpána, Josefa a Marii Vrablovy a rodinu Pacanovou.

08.45
16.45
08.45
08.45
08.45
16.45

Za Adélu Novákovou, manžela a syna Miroslava.
Za rodinu Kramilišovou, Kanclířovou a rodičr z obou stran.

Za rodinu Syslovu, Vaškovu a duše v očistci.

Za Marii Bilíkovou. manžela a dceru.
Sbírka na farnost
Za Jarmilu Vidličkovou, za její rodiče a všechny zemřelé sourozence a za
živou rodinu.
Sbírka „ Haléř sv. Petra“

Krmelín
02.02.
07.02.
09.02.
16.02.
23.02.
26.02.

Za Milana Bystřičana a rodinu.

Za Františku Cholevovou, manžela a rodinu.
Sbírka na farnost
Za dar zdraví, Boží ochranu a duše v očistci. Sbírka „Haléř sv. Petra“
Za členy živého růžence
Popeleční středa
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Stará Bělá
1.

07.30
18.00

Za Ludmilu Tomisovou, manžela, syna a za živou a zemřelou rodinu.
Za + Teodora Ševčíka a rodiče.

2.
Ne
3.

07.30
09.00
06.55

Za farníky
Za + Vincence Glonka, jeho rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Jaroslava Foltu a manželku.

4.
5.
6.
7.

18.00
18.00
06.55
06.55

07.30
09.00
06.55
18.00
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00

Za Štěpána Mrvu s celou rodinu.
Za živou a + rodinu Zdráhalovou a Stuchlou.
Za syna Tomáše Luptovce a celou živou a + rodinu.
Za paní Zdeňku Šindelovou, za prarodiče Martina a Anežku Zámečníkovy a
prarodiče Františka a Alžbětu Čáňovy a za živou rodinu.
Za Oldřicha Zdráhala, manželku, rodiče a sourozence.
Za + rodinu Havránkovu a Šindlovu a duše v očistci.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za Libuši Dlouhou, manžela, dceru a zetě.
Za farníky
Za Josefa Kuděláska, manželku a duše v očistci.
Za Jiřího Hořínka k jeho nedožitým narozeninám.
Za Annu Kokešovou a manžela Metoděje.
Za + Marii Sýkorovou a + a živou rodinu.
Za živou a + rodinu Bandíkovou.
Na úmysl modlitby matek.
Za ing. Leopolda Ronovského a jeho manželku, za živou a + rodinu a za paní
Jenovéfu Havlíkovou.
Za farníky.
Sbírka na farnost
Za + Miloslava Mrázka a živou rodinu Mrázkovou a Chocenskou.
Mše svatá
Za Aloise Matěje , manželku, syna, zetě, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za farníky
Za Jana Sýkoru, manželku Amálii a dva syny.
Mše svatá
Za celou živou a + rodinu Šindelovou a Tomáškovou.
Za farníky
Sbírka „Haléř sv. Petra“
Za+ Karla Doležílka, manželku a za živou a + rodinu.

06.55
18.00
06.55
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00

Za Josefa Paličku, manželku a rodiče z obou stran.
Za + Ludmilu Foltovou, bratra Jaroslava a rodinu Matějovou.
Mše svatá
Popeleční středa
Za živou rodinu, víru a Boží požehnání a vedení.
Za + Alexandra Bogdanského, rodiče a živou rodinu.
Za + Vladimíra Kopku, 3 sestry a rodiče.
Za + Josefa Filipa, rodiče a živou rodinu.
Za Bohuslava Kaloče, syna Břetislava, rodiče a duše v očistci.

8.
9.
Ne
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
Ne
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Ne
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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