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Milí farníci,
blíží se doba postní a tak mně dovolte nabídnout Vám jednu možnost jak
toto období smysluplně prožít. Zde je zkrácená verze dopisu našeho otce
P. Antonín
biskupa farářům. (celá výzva je na www.starabela.farnost.cz )
Milí spolubratři,
do začátku postní doby sice ještě zbývá několik týdnů, ale možná už
mnozí z vás začínáte přemýšlet, čím prožívání postní doby v letošním
roce ve vaší farnosti obohatíte a prohloubíte. Tradičními prostředky
přípravy na Velikonoce jsou půst, modlitba a almužna. Právě souvislosti
s almužnou se nabízí aktivita s názvem „Postní almužna“.
Hlavní myšlenka
Postní almužna je návratem ke starobylé postní praxi. K této staré tradici
církve patřily sbírky pro chudé z toho, co si věřící sami odřekli. Almužna
pak sloužila jako anonymní a nevratný dar ve prospěch lidí v nouzi, jež si
nemohli pomoci sami. Postní almužna je výrazem našeho odhodlání
měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. Postní almužna je
projevem dobrovolné osobní duchovní formace nikoli sbírkou. Úmysly
postní almužny jsou pak uskutečněny prostřednictvím Charity, která je
aktivní službou církve chudým a potřebným.
Stručný popis
Do farností budou prostřednictvím oblastních a farních charit podle
zájmu jednotlivých duchovních správců před začátkem postní doby
rozdistribuovány skládací papírové schránky, které se na Popeleční středu
nebo 1. neděli postní dají k dispozici věřícím k ukládání peněz –
almužny, které lidé svým sebezáporem ušetří. Zvlášť je tato forma
prožívání postu vhodná do rodin jako nástroj při prožívání postní doby.
Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně
ve výši ceny požitku, který si odřekl. Například dítě, když se vzdá
čokolády, bonbónu nebo žvýkačky, dá do pokladničky tři koruny,
dospělý za cigaretu ušetří pět korun. Tyto finance budou pak použity na
charitativní potřeby.
Člověkem zodpovědným za koordinaci Postní almužny je pan Martin
Hořínek, který je dostupný na telefonu: 731625 870 nebo e-mailu
martin.horinek@caritas.cz
? František Václav, Váš bratr a biskup

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
8.2.2010 - 2000 NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ. Každé 2. a 4.
pondělí v měsíci bude probíhat na faře náboženství pro dospělé
s P. Eliášem. V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Petra
Jurišicu. První schůzka 8.2.2010 bude informativní, návrhy nápady a
připomínky vezměte s sebou.
14.2.2010 - 1100-1430 Adorace v kostele ve Staré Bělé
Pobožnost u Panny Marie v Bělském lese.
14.2.2010 - 1500
16.2.2010 800- do mše svaté Adorace, a od 15.00 možnost svátosti
smíření
20. 2. 2010 - 1900 Starobělští roveři zvou všechny od 15 let na
FILMOVÝ VEČER na faře. Budeme se dívat na film Pater Pio.
Pro maminky
4.2. 2010 1000 skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
18. 2. 2010 1000 V těchto dnech prožívá své životní jubileum náš rodák P. JUDr. ICLic.
Pavel Forgač. Narodil se 20.ledna 1950 u nás v Ostravě - Staré Bělé, kde také
prožil své spokojené mládí. Až do odchodu na studia do Prahy v r.1968 sloužil
v našem chrámu jako ministrant a varhaník. Po dokončení studií na Právnické
fakultě University Karlovy v Praze zůstal v Praze pracovat jako podnikový
právník různých drážních organizacích. Přesto se vlastně každý weekend vracel
zpět do Staré Bělé. Postupně v něm rostlo přesvědčení o možnosti ba nutnosti
věnovat se kněžské službě, zvláště při nedostatků kněží u nás. Tehdejší zákony
však bránily možnosti studia na Teologické fakultě v Litoměřicích. Zůstala tak
možnost emigrace do Říma. S různými potížemi se P. Forgač do Říma na
podzim r. 1989 dostal a ihned se mu podařilo bez jazykové přípravy studovat na
Papežské Lateránské universitě, kde absolvoval filosofickou a teologickou
fakultu a následovně fakultu kanonického práva se získáním titulu ICLic. Po
další přípravě v Kolíně nad Rýnem byl vysvěcen 29. června 1998 ve Vídni na
kněze. Na své první místo nastoupil do Prahy jako kněz pro německy mluvicí
křesťany v Praze. Po té byl povolán do Ostravy a jmenován biskupským
vikářem pro Diecézní charitu ostravskou - opavskou. Tuto funkci a další aktivity
vykonává s radostí až doposud.
Jménem celé farnosti Ti Pavle přeji hodně zdraví a Boží požehnání pro
Tvou kněžskou službu. Ať Tě Pán provází na všech Tvých cestách. P. Antonín
Redakce: Monika Branichová - m.branichova@seznam.cz, P. Antonín Kocurek rkf.starabela@doo.cz
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Za + Marii Dedkovou a manžela.
Za + Marii Foltovou, manžela a snachu Věru roz. Kopkovou.
Za živou a zemřelou rodinu.
Za + Teodora Ševčíka.
Za + Ottu Rudolfa, manželku, vnuka Pavla a živou rodinu.
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Poděkování za 50 let života, prosby za víru pro celou rodinu, milost Boží
a ochranu Panny Marie.
Za + Syna Tomáše Luptovce, celou živou a zemřelou rodinu.
Za P. Pavla Kupku.
Za Farníky.
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Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Josefa Strakoše, Marii Strakošovou a sourozence.
Za + Josefa Kuděláska, manželku a duše v očistci.
Za + Annu Kokešovou, manžela a rodiče z obou stran.
Za + Julii Zdráhalovou, manžela Oldřicha, živou a + rodinu.
Za všechny členy živého růžence.
Za + Marii Madarovou, živou a zemřelou rodinu.
Na úmysl dárce.
Za farníky.

Za + Miloše Kubicu, Václava Dlouhého a živ. rodinu z obou stran.
Za + Vítězslavu Krejčíčkovou, manž. dceru a vnuka Zdeňka.
Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Valentina Šeděnku, manželku, 2 dcery 2 syny a sourozence.
6.55 Za + Aloise Matěje, manželku, syna, rodiče, sour. a živ. rod.
18.00 Za + rodinu Cigánkovou a duše v očistci.
7.30 Na úmysl dárce.
18.00 Za + Ing. Leopolda Ronovského, 2 rodiče a Jenovéfu Havlákovou.
7.30 Na úmysl dárce.
Sbírka Haléř sv. Petra
10.00 Za farníky.
6.55 Za + Annu Kokešovou, manž. Jaroslava syna Ladíka a živ. rod.
18.00 Za + Václava Chvílu ml. živou a zemř. rodinu z obou stran.
6.55 Za + Jana Mrvu, rodiče a sourozence.
6.55 Za Jaroslava Matěje a dceru Jaroslavu.
18.00 Za + Růženu Krčmařovou, dceru Marii a syna Víta.
7.30 Na úmysl dárce.
18.00 Za + Františka Kaloče, manželku, dva syny a živou rodinu.
7.30 Za farníky.
Sbírka na kostel
10.00 Na úmysl dárce.

Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší
a nejjistější způsob, jak strach porazit.
Dale Carnegie

