SLOVO P. ANTONÍNA: bratři a sestry, vstupujeme do nového
měsíce, kdy nás církev vybízí k modlitbě za naše zemřelé. Můžeme
zemřelým a také sobě vyprosit mnoho milostí. Podmínky pro
plnomocné odpustky pro zemřelé si můžete přečíst na vývěsce
v předsíni našeho kostela. Přeji vám všem Boží pokoj a požehnání.

Ročník: 1
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LISTOPAD 2009

Jaroslav Folta slaví 85.
Navštívila jsem našeho bývalého kostelníka, Jaroslava
Foltu a spolu jsme zavzpomínali a popovídali si o jeho
činnosti ve farnosti
Jak jste se stal kostelníkem?
Poslední den v roce, na požehnání jsem seděl v kostele
když za mnou přišel ministrant: „Pane Jarek máte přijít do sakristie k P.
Bartovi.“ já už jsem věděl co se šije za buda. Tak jsem tam šel a P. Bárta
praví: „Jarek já tě vítám jako budoucího kostelníka na delší dobu. No jak
jsme se domluvili.“ „Já jsem se nedomluval,“ pravím. Ale P. Bárta:
„Podívej, kamarádi jsme, kamarádi buďme, tu su kluče a zítra ráno
nastupuješ“. To bylo v roce 1984. Odešel jsem do důchodu a už na druhý
den jsem o půl sedmé zvonil. No a od té doby jsem to robil 19 a půl roku.
Bavilo Vás to?
Bavilo mě to. Měl jsem na tom zájem. Zvonil jsem každý den přesně o půl
sedmé, ani jednou jsem nevynechal. To nebyla sranda vyběhnout
devadesát schodů i několikrát za den.
A co ministranti? Poslouchali Vás?
Baže, poslouchali. Já jsem je uměl seřvat.(smích) Teď je to zmatek. Kluků
plno a to se baví o fotbale. Já to vidím, bo sedím v sakristii. To jak my
jsme ministrovali, tak se před mšu stálo a modlilo.
Na kterého otce vzpomínáte nejraději?
Já vzpomínám na všechny rád. Začal jsem za P. Jaroslava Bárty s tím
jsem byl dobrý kamarád. Pak P. Petr Dokládal ten mi vždycky říkal:
„Jarek ty jsi můj druhý tata.“ Bo on přišel do cizího, nevěděl, neznal
nikeho a já jsem mu se vším pomáhal, všude jsem s ním chodil. Pak přišel
P. Pavel Kupka to je šikovný synek, jeho rodiče mě měli jako vlastního
syna.
Mám pěkné vzpomínky na všechny. Já jsem si se všema ohromně dobře
rozuměl. Já jsem s žádným na křivé slovo nepřišel.
Děkuji za rozhovor a k Vašim 85. narozeninám přeji mnoho Božího
požehnání.
Monika

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !

1.

Milí farníci, jsem velice rád, že vás mohu pozvat na den
otevřených dveří naší farní budovy. Zhruba na začátku roku se sešla
ekonomická rada a projednala plán na rok 2009. Shodli jsme se, že náš
kostel potřebuje jak vnější, tak vnitřní opravu. Zde je však potřeba vyšších
finančních nákladů a neobejdeme se bez státních nebo městských dotací.
Je potřeba připravit projekt, povolení památkářů atd. Proto jsme se
rozhodli investovat do farní budovy. Konkrétně to byla oprava podlahy v
přízemí farní budovy, nové ústřední topení a nový rozvod vody a odpadu.
Dílo se podařilo a je téměř ukončeno. Protože se mnoho práce udělalo
díky brigádníkům, ušetřili jsme několik desítek tisíc, možná sto tisíc
korun. Jsem velmi vděčný za pomoc všem. Den otevřených dveří bude 22.
listopadu od 11.00 do 15.00 hod. V 15.00 začne v Katolickém domě
„Poděkování farníkům“. Letos bych rád pozval nejenom ty, kteří po
celý rok pomáhají v kostele, ale zvláště brigádníky, kteří pomáhali
s opravou fary.
P. Antonín

2.

00

1.11.2009-15
Pobožnost na hřbitově za všechny zemřelé
6.11.2009
Mše svatá pro děti a mládež výjimečně v
17.00 hodin. Po mši svaté bude průvod se světly na místní
hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé.
8.11.2009
Krmáš -Slavnost posvěcení kostela
00
15.11.2009-15
KDU-ČSL Stará Bělá zve na Besedu v
Katolickém domě s P.Leošem Ryškou, na téma TV NOE na
misiích. (Součástí besedy bude i představení některého z
dokumentů natočeného TV NOE v misiích.)
22.11.2009
Den otevřených dveří na faře.
00
22.11.2009-15
Poděkování farníkům, kteří pomáhají ve
farnosti.
• Pro maminky s dětmi
10.11.2009-1000
SKŘÍTEK Kvítek u Petry Šeděnkové
00
24.11.2009-10
SKŘÍTEK Kvítek na Faře
Redakce: Monika Branichová- m.branichova@seznam.cz, P.Antonín Kocurekrkf.starabela@doo.cz
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Na poděkování Pánu Bohu za 85 let života.
Pobožnost na hřbitově.
Za duše v očistci.
Za duše v očistci.
Za živé a zemřelé sestry Boromejky.
Za zemřelého Adolfa Šuléře, manželku, syna a zetě Ladislava a Ludvíka.

Za zemřelého Leonarda Volného, manželky a sourozence.
Za zemřelého Zdeňka Staňka, rodiče, bratra, živou rodinu a duše v očistci

Za zemřelé rodiče z obou stran, 2 sestry, švagra a duše v očistci.
Za zemřelé rodiče Marii a Michala Zemanovy z Nové Bělé.
Za farníky.
Za všechny dobrovolné pomocníky v kostele.
Za zemřelou a živou rodinu Havlínovou.
Za živé a zemřelé obyvatele ulice U Sochy.
Za zemřelého Františka Nováčka, manželku, 2 dcery, 2 syny a duše v očistci.

Za zemřelou Marii Šugaraovou, manžela, syna a zetě.
Za poděkování za 60 let manželství s prosbou o další Boží ochranu pro celou rodinu.

Na poděkování za 50let manželství, s prosbou o další Boží ochranu.
Za zemřelého Václava a Marii Krejčíčkovy.
Za farníky, sbírka – Den Bible
Za zemřelého Václava Sýkoru a jeho dvě manželky.
Za zemřelého Miloše Staňka a živou rodinu.
Za zemřelého Antonína Paseku, syna Aleše a zemřelé příbuzenstvo.
Za zemřelou a živou rodinu.
Za zemřelého Jana Stuchlého, dvoje rodiče a duše v očistci.
Na úmysl dárce.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou.
Za farníky.
Za zemřelou Kamilu Solskou, rodinu Pachulovou a Veselou.
Za zemřelou Zdenku Holainovou, manžela, živou a zemřelou rodinu.

Za zemřelou Antonii Kudělkovou a duše v očistci.
Za zemřelou Marii Břežnou, manžela a zemřelou rodinu.
Za zemřeloho Antona Ritzingera a živou rodinu.
Za zemřelou Marii Sýkorovou a zemřelé generace.
Na úmysl dárce.
Za farníky. sbírka na kostel
Za zemřelého Aloise Pardykulu a rodiče z obou stran.

Naděje - to je obruč, která nedovolí srdci, aby puklo.
Thomas Fuller

