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DUBEN 2010
Milí přátelé,
stojíme na začátku týdne, kterému říkáme
„svatý“. To nejdůležitější, co se odehrálo na
konci Ježíšova pozemského putování, si
budeme připomínat v těchto posvátných
dnech. Výročí nové a definitivní smlouvy
Boha s člověkem. Tato smlouva se nedá ze
strany Boha změnit. Pro člověka znamená
nový život a také spojenectví s Tím, který je
silnější než cokoliv, co si můžeme na světě
představit, dokonce silnější než smrt. Smrt
právě po podepsání této nové smlouvy vyšla
poprvé v dějinách lidstva naprázdno.
Můžeme se o tom přesvědčit při pohledu do
Ježíšova hrobu. Není tam, je vzkříšen.
Radostné prožití svátku umučení a vzkříšení
Ježíše Krista přeje P. Antonín

TAIZÉ POUŤ DŮVĚRY únor 2010
Už začátkem listopadu jsem slyšela, že se
“někdy“ v únoru jede do Taizé. I když
jsem přibližně věděla „o čem to je“,
protože jsem se již zúčastnila Taizé
meetingu v Bruselu a věděla jsem, že je
to krásné, nějak mě to netáhlo. Teprve až
týden před odjezdem mě Maruška začala
dost lámat, že prý jsou ještě volná místa.
„Hurá do akce!!!“ – ve čtvrtek jsme se
nahlásily a v neděli se jelo.

Po cestě jsme se zastavili v Arsu, kde žil a zesnul sv. Jan Maria
Vianney. V místním kostele je k vidění jeho tělo zázrakem
uchované již 150 let bez jakéhokoli balzamování a konzervování.
V Taizé mě nejvíce zaujaly Biblické hodiny s bratrem Benoa.
Dokázal mládež zaujmout nejen svým moudrým výkladem
evangelia, ale také svým podáním prokládaným humornými
poznámkami. Každý se těšil na další setkání s ním. Také mě hodně
bavily skupinky, které následovaly po Benoových rozmluvách, kde
jsme měli společně přemýšlet a dále rozebírat daný úryvek
z evangelia.
I když jsem tam zpočátku vůbec nechtěla jet, už po první modlitbě
jsem byla ráda, že se tak stalo. Taizé je místo, kde se člověk ztiší,
nalezne odpovědi na své otázky, odpočine si od tak uspěchaného
světa a také najde spoustu nových přátel, prožije s nimi krásné
chvíle a plno zábavy, radosti a smíchu při společně tráveném čase a
práci. Byl to pro mě, a myslím, že i pro ostatní, kteří tam se mnou
byli, ten nejlepší krok pro přípravu na Velikonoce.
Proč název pouť důvěry? Hned, když jsme přijeli a vrhli jsme se na
pokoje, nebyly tam klíče. Na otázku mi bylo odpovězeno: „Tady se
nezamyká, tady si důvěřujeme.“ Strach? Možná, ale bylo to krásné,
cítit důvěru mezi všemi lidmi. Krásný pocit – vědět, že si můžeš
nechat něco na stole a nikdo ti to
nevezme. To bylo smyslem této pouti.
Tedy alespoň pro mě. Najít důvěru
nejen k lidem, ale hlavně k Bohu. Věřit
mu, i když dopustí, aby se mi staly věci,
které jsem si nepřála. Věřit mu, že pro
mě dělá to nejlepší, i když mi připadá,
že to tak není. Vězte, že Bůh nás nikdy
neopustí, protože každého z nás miluje.
Miluje nás takovou silou, že pro
každého z nás dokonce obětoval
vlastního syna, aby nás vykoupil. Je to
on, kdo nám stále klepe na dveře našich
srdcí a je jen na nás, kdy mu otevřeme.
-Monika-

Bělá mezi 10 nejlepšími OFL!!
Letos již třetím rokem nastupují florbalisté St. Bělé
k zápasům OFL (Orelské florbalové ligy). OFL je rozdělena do 6
kategorií, ty jsou rozděleny do jednotlivých divizí. My nyní
hrajeme v kategorii junioři (ročník 1990 a mladší), divize sever.
Po dvou nepříliš úspěšných letech se objevil první větší
výsledek: vítězství základní skupiny (v každém kole dvě výhry a
jedna prohra) a tak postup do finále 10 nejlepších orelských
juniorských mužstev v republice.
Přestože je florbal kolektivní hra, obrovské zásluhy na
našem vítězství mají především gólman Tomáš J. a všeuměl Mirek
K. Dík však patří i všem ostatním členům mužstva, bez kterých by
to nešlo: obránci – Matouš L., Honza S., Šimon L. a útočníci Adam
G., Kája S., Hanes Z., Tomáš Z., Michal P. a Martin P.
Děkuji našim rodičům, že nás ve sportu podporují a
financují. Dále pak vedení Orla za částečné financování, všem
řidičům a Vám všem ostatním, kteří nás psychicky podporujete.
Držte nám palce a myslete na nás, hlavně 12. 6. tohoto roku,
kdy budeme v Blansku bojovat o co nejlepší umístění v republice!!
Více informací na http://www.florbalovaliga.cz/.
Florbalisté
Příležitost ke zpovědi:
Neděle ráno 28. 3. mezi bohoslužbami (cizí zpovědník)
Neděle 28. 3. po křížové cestě až do 18.00 hod. P. Antonín
Středa 31. 3. 15.00 – 18.00 hod. P. Antonín a P. Petr
Krmelín:
Úterý 30. 3. 15.00 – 17.00 hod. P. Antonín
17.00 – 18.00 hod. P. Petr
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25.

5. 4. (vyjímečně) a 26.4. - 2000 NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ.
Každé 2. a 4. pondělí v měsíci probíhá na faře náboženství pro dospělé
s P. Eliášem. V případě zájmu přijďte, pro více informací kontaktujte
Petra Jurišicu tel. 774740442.
Pro maminky
1. 4. a 15. 4. 2010 1000 - Skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
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Za farníky. Památka večeře Páně
Obřady Velkého Pátku
Vigilie, obřady Bílé Soboty
Za farníky.
Sbírka na kněžský seminář
Za všechny pokřtěné o velikonocích.
Na úmysl dárce.
Za zemřelou Ludmilu Adámkovou a sourozence.
Za + Kristýnu Adámkovou a dva manžely.
Za + Miladu a Josefa Nováčkových, rodiče a sourozence.
Za + Václava Krejčíčka a manželku Marii.
Za + Jiřího Madara, Jiřího Bureše, + a živé rodiny.
Na úmysl dárce.
Za + Viléma Vondrušku, manželku Marii a syna Vladimíra.
Za farníky.
Na úmysl dárce.
Za + Marii Jarolímovou, man., syna a duše v očistci.
Za + Františku Matějovou, manž, rodiče z 2 str. a duše v očistci.
Za + Ludmilu Valovou, snachu Marii a živou rodinu.
Za + Jaromíra Šindela a duše v očistci.
Za + Jaroslava Hořínka, dvoje rodiče a duše v očistci.
Na úmysl dárce.
Za + Libora a Alenu Nováčkových, živ. a + rodinu Nováčkovou a
Válovou.
Za + Ing. Vladimíra Lapčíka, jeho rodiče a živou rodinu.
Za farníky.
Za +Marii Adámkovou, manžela Aloise a celou + rodinu.
Za + Rostislava Holaina, manželku, rodiče a sourozence z 2 stran.
Za + Emila a Marii Kokešovy.
Za + Emilii Mandrlovou a manžela.
Mass in English
Za živou a + rodinu Viléma Nováčka.
Za úmysl dárce.
Za + Miladu Pardýlovou, její sestru a rodiče.
Za farníky.
Sbírka na opravu kostela
Za maturanty.
Za + Josefa Petrovského, manželku, sourozence a živou rodinu.
Za + Jiřího Adámka, dvoje rodiče, bratra, sestru a živou rodinu.
Za + Marii Adámkovou, manžela, dceru a syna.
Za + Jaroslava Valu, manželku, syna a rodiče z 2 stran.
Za + Jana Sýkoru, manželku a dva syny.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou
jsi ty, Hospodine.
Žalm 23:4

