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ZÁŘÍ 2010

Milí přátelé,
pěkně vás všechny zdravím po
prázdninách, dovolených... Však
jsem si také vědom toho, že pro
mnohé z vás byly minulé měsíce
dobou žní a intezivní práce na
polích.
Kolem naší věže vyrostlo
lešení. Začíná oprava průčelí
(vnitřek věže: výměnu trámů
(pozednic),
fasáda).
Novou
fasádu a nátěr bychom měli vidět
koncem měsíce října. Tak zní
smlouva s firmou, která provádí
rekonstrukci.
Celková suma této první
etapy je kolem 1 166 000,- Kč.
Jak bylo několikrát zmiňováno,
město Ostrava přispělo na
opravu 550 000,- Kč. Dále jsme
požádali o pomoc místní ÚMOb Stará Bělá. Zbytek bude záviset na nás. Chtěl
bych také poukázat na fakt, že chceme opravit celou fasádu kostela a to bude
dalších několik miliónů v příštích letech. V neděli 22. srpna se na mimořádné
sbírce vybralo 36 422,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
Dětem přeji hodně úspěchů ve škole. V pátek se budeme vídávat na
mších, pro ně a mládež určených.
P. Antonin

Již před více než dvěma měsíci jsme se s Michalem domlouvali na společném
putování na Svatohostýnskou Orelskou pouť. Nakonec nás vyjelo pět
statečných. Každý z nás nablýskal svoje kolo a třetí srpnovou sobotu ráno
jsme vyrazili. Na odpočívadle u Odry jsme měli sraz s orlama z Havířova,
kteří jezdí na Hostýn pravidelně již několik let. Počasí nám opravdu přálo,
sluníčko svítilo (ale žádné velké horko) a tak se nám šlapalo jedna báseň.
Během jízdy jsme si udělali dvě větší přestávky na doplnění tekutin a energie.
Závěrečný výjezd na Sv. Hostýn dokonale prověřil naši fyzičku. Kdo vyšlapal
na Hostýn včas ještě stihl i mši svatou. Po vydatné večeři, kterou si každý
z nás vybral dle své chuti, následoval krátký sportovní program. Den byl
zakončen světelnou křížovou cestou, při níž jsme již zřetelně zívali.
Ubytování v poutním domě bylo skromné, ale velmi útulné. V neděli ráno
jsme se probudili do krásného dne (ti, co měli okna pokoje na východ, byli
probuzeni vycházejícím sluncem :-), posnídali v poutní jídelně a vyrazili na
slavnostní mši s průvodem orelských praporů, která byla na prostranství vedle
baziliky. Jelikož čas ubíhal neúprosně, ihned po mši svaté jsme opět navlékli
naše cyklistické úbory a vrhli se z Hostýna dolů směr Stará Bělá. I při
zpáteční cestě jsme zvolili dvě již ověřené občerstvovací stanice v Kelči a
v Kuníně (u zámku). Cesta domů nám ubíhala rychleji a něco po šesté jsme
dorazili do Bělé. Závěrem je třeba poděkovat Pánu Bohu za přízeň, kterou nás
provázel během našeho putování. Díky patří také všem účastníkům. Za rok se
budeme opět těšit, s orelským ZDAŘ BŮH zdraví Zdenda.

CSA 2010
Jednou za tři až pět let se koná Celostátní setkání animátorů. Animátor
je člověk, kterému není lhostejný duchovní život, který chce na sobě pracovat
a případně se zapojit do života farnosti tím, že například povede společenství
mládeže. Poslední toto celostátní setkání proběhlo 15. -21. srpna 2010
v Kroměříži. Jednotícím mottem celého týdne bylo „Zaostřeno na duchovní
život.“ Celkem se zúčastnilo asi 400 mladých lidí ve věku od 14 – 30 let.
Z naší farnosti jsme se účastnily dvě.
Na programu byly společné modlitby, přednášky, diskusní skupinky,
mše svaté - vždy s biskupem, celkem se za celý týden vystřídali téměř všichni
naši biskupové. Zároveň jsme měli možnost navštívit koncerty duchovní
hudby a poznávat město Kroměříž.
V pondělí měl hlavní přednášku P. Tomáš Holub, bývalý hlavní kaplan
Armády ČR, nyní generální vikář a administrátor královehradecké diecéze.

Tématem přednášky byl duchovní život. Základní myšlenka by se dala
vyjádřit větou „Cokoli děláme, ať děláme v Kristu“. Po přednášce vždy
následoval tzv. DISK neboli diskusní skupinka. Všech 400 animátorů bylo
totiž rozděleno do skupinek po deseti členech přibližně stejného věku,
skupinku vedl starší leader (vedoucí). Skupinka se ve stejném složení scházela
každý den, aby hovořila o myšlenkách uplynulé přednášky. Skupinka se
scházela i ke společné modlitbě. Tím, že se složení skupinky neměnilo, měli
účastníci možnost se i v tak velkém množství neznámých lidí vzájemně lépe
poznat.
Odpoledne bylo možné si vybrat dvě z více tematických přednášek.
Celkem se za celý týden vystřídalo na 50 přednášejících, takže pestrost výběru
byla opravdu rozmanitá. Já jsem si vybrala „Jak vést společenství“ a
„Překážky duchovního života“. Večer končil mší svatou a školou modlitby.
Opět bylo na výběr více druhů modliteb – od modlitby breviáře, přes modlitbu
s písněmi z Taizé, až po eucharistickou adoraci.
V úterý měl hlavní přednášku opět P. Holub na téma „Zásady hájení
pravdy Boží“. Křesťanské počínání popisoval vojenskou terminologií.
Nejdůležitější je rozhodnout se, „na jaké straně bojuji“. Další ze zásad je dbát
na svou hodnost – na svém místě dělat, co patří k naší konkrétní situaci.
Odpoledne byla zážitková hra – plněním různých úkolů (návštěva
kroměřížských kostelů, vykonání práce v zámecké zahradě – hrabání listí, test
z katechismu), skupinka postupně skládala úryvek evangelia.
Středeční přednášku o rovnováze v duchovním životě měla Kateřina
Lachmanová. Z odpoledních tematických přednášek jsem si vybrala
přednášku o tom, jak vést adoraci pro skupinu lidí, a povídání o
gregoriánském chorálu.
Čtvrteční přednášku měla opět Kateřina Lachmanová na téma Praxe
duchovního života. Mimo jiné přirovnala Pána Ježíše k návštěvě v našem
bytě, od které bychom očekávali, že bude způsobně sedět a bavit se jen o
nezávažných věcech, ale ona naopak projde všechny místnosti i s nepořádkem
a klade nepříjemné otázky
Volné odpoledne jsem využila k prohlídce kroměřížského zámku,
zámecké obrazárny a Květné zahrady.
Páteční dopoledne na téma Evangelizace moderoval P. Vít Zatloukal.
Čtyři různí lidé popisovali své zážitky a zkušenosti s evangelizací
Z odpoledních přednášek jsem si vybrala povídání sester paulínek o
modlitbě s Písmem svatým a tematickou skupinu týmu pastorace povolání.

Závěrečný den, sobota, byl dnem rozeslání. S požehnáním na cestu a do života
jsme dostali úkol z načerpaných zážitků a podnětů něco přenést do svého
života a do života druhých k jejich prospěchu.
Kristýna

DÍVČÍ TÁBOR 2010
Návštěvní den letního dívčího tábora proběhl jako obvykle za krásného počasí
a ve výborné náladě. Světluškám končí jejich táborový týden a tak se pomalu
loučí s tábořištěm, se svým stanem, s vedoucími a také mezi sebou. Naopak
vítají a radostně skáčou svým právě přijíždějícím rodičům do náručí. Celý
táborový světluškovský týden zakončí náš Otec Antonín, který zde přijel též,
nedělní mší a požehnáním. No a dříve, než se nám všechny světlušky rozjedou
domů, společně jsme se jich s Martou zeptaly na jejich táborové zážitky.
Vedoucí světlušek Hanka: „Letos jsme měly na táboře 16 dětí. Počasí bylo
super, svítilo sluníčko, a tudíž jsme mohly často chodit do vody. Díky tomu
nikdo nechtěl domů. Protože když jsou deštivé tábory, tak všichni brečí.
Myslím, že holky byly spokojené, bavily jsme se tady o tom, tak nám to
alespoň tvrdily. Nejvíce je bavily hry ve vodě, a potom jako vždycky
pokladovka, protože po ní dostanou sladkosti- tak to je baví nejvíc.

A CO NEJVÍCE BAVILO HOLKY?
Domča: „Hry ve vodě a zlatokopové- to je hra, kdy se hledá zlato ve vodě.
Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce.“
Eliška: „Mě se nejvíce líbila pokladovka. Šly jsme po papírkách a musely
jsme plnit úkoly a na konci jsme musely chytit zloděje Honzu. Musely jsme
ho svázat a najít na něm klíč od našeho pokladu. V truhle jsme našly trička,
bonbóny, náušnice a náramek.
Klárka: „Líbila se mi hra: Dědeček měnil, až vyměnil: dostaly jsme starý
hřebík a ten jsme musely za něco vyměnit. Vyměnily jsme ho za gumičku,
gumičku za dva sáčky bonbónů, jeden jsme si nechaly, druhý jsme vyměnily
za čipsy a 4 jablka.“
Katka: „Mě se líbilo všechno, ale úplně nejlepší den byl ten včerejší, to jsme
byly u vody a opalovaly se. A nic jsme nemusely dělat, ani jsme nemusely
hrát žádné hry.
Terka: „Mě se nejvíce líbilo, jak jsme chytaly Honzu. Měly jsme lano, tak
jsme ho na něj hodily a pak jsme po něm skákaly“…
Domča: „ To se mi líbilo. Strašně jsme po něm skákaly a…
Terka: …„Musely jsme na něm najít klíč.“

Domča: „Já jsem ho našla a odemkla jsem truhlu.“
Terka: „On ho měl v botě… My jsme mu říkaly pán Déšť.“
Domča: Jó my mu říkáme pán Déšť, protože vždycky, když přijel na té své
motorce, tak začalo pršet.“
A TEĎ NĚCO OD SKAUTEK (jediné, co se mi podařilo od starších holek vydobýt)
Anička: „Měly jsme dvě identity: vlkodlaci a upíři, ale hodní upíři a bojovali
jsme proti zlým upírům. Druhá identita: to jsme byly dívky z levného letního
pobytu 20.let. Celý tábor jsme tady chodily do školy. Máme úplně těžký
život. Nás tady za všechno známkujou. Ani o prázdninách se té školy
nezbavíme“ ☺ …
Ostatní skautky se zdržují vyjádření, ale všechny Aničce přitakávají.
Monika

SKAUTSKÝ DEN aneb nedělní odpoledne plné her a soutěží pro děti i
mládež v okolí skautské klubovny ve Staré Bělé
Srdečně zvu děti s rodiči, ale také starší děti, mládež a naše příznivce v neděli
19. 9.2010 odpoledne od 14:30 na Skautský den ve Staré Bělé (vedle kostela).
Můžete se těšit např.: na střelbu z luku, chůzi na
chůdách, stavbu stanu a mnoho dalších aktivit.
Občerstvení bude zajištěno nejen pro děti, ale i
pro plnoleté.
Neváhejte a přijďte ochutnat skauting!!!
Program:
10:00 bohoslužba za živé a zemřelé skauty a
skautky (členové v krojích a s praporem střediska)
14:30 Stavba tee-pee před kostelem (stavitelé
oblečeni jako indiáni)
15:00 – 17:00 Odpoledne plné her a soutěží (při
nepříznivém počasí vše proběhne v sále KLD)
17:00 možnost opékání vedle altánu za orelským
hřištěm
Za starobělské skauty Vás srdečně zve
Pavel Stuchlý, vůdce střediska
Redakce: Monika Branichová - m.branichova@seznam.cz,
P. Antonín Kocurek - rkf.starabela@doo.cz
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Za + Ludmilu Myškovou, manžela, syna Václava a rodiče.
Za +Josefa a Veroniku Doležílkovy, syna Václava a manželku.
Na poděkování za 50 let manželství.
Za + Jana Drdu, manžely Bémovy a sourozence Hromadovy.
Za + Václava Matěje, manželku a duše v očistci.
Za + Ferdinanda Platoše, manželku a dva syny.
Za farníky
Za + Danuši Pavlovou, Josefa Rymicce, Ludvíka Skýbu a rodiče
Za + syna Jiřího Gospoše
Za + Ludmilu Volnou, manžela, syna, sourozence a duše v očistci.
Za + Ludmilu a Václava Hořínkovy a živou rodinu.
Za + dceru Marii, Aleše a bratrance Matěje.
Za + rodiny Kašparovy a Ministrovy.
Za + Gabrielu Tanglerovou a živou rodinu.
Za farníky z Nové Bělé.
Za + rodiče Vaškovy.
Za + Danuši Pavlovovou, Marii Hradilovou, rodiče a sourozence.
Za + tři sestry Brožové a živou rodinu.
Za živou a zemřelou rodinu Václava Dedka.
Za + Ludmilu Volnou, manžela, syna, Ludmilu Staňkovou,manžela,
syna a duše v očistci.
Poděkování za dar života, další Boží ochranu pro celou rodinu a
uzdravení rodových kořenů.
Za + Bartoloměje Makara.
Za + Václava Nováčka, oboje rodiče a sourozence.
Za farníky.
Za živé a zemřelé skauty.
Za + Vlastimila Javorka, dvoje rodiče a duše v očistci.
Za + Václava Válu, rodiče a živou rodinu.
Za + Oldřicha a Julii Zdráhalovy, rodiče a sourozence
Za + Aloise Perdykulu a rodiče z obou stran.
Mass in English
Za živou a zemřelou rodinu Pázkovou, Tvrdou a Vitulovou.
Za + Annu Wenlichovou.
Za + Zdeňka Lyčku, manželku a syna Zdeňka.
Za + Filoménu Bačíkovou, rodiče a sestry.
Sbírka na kostel
Za farníky.
Za + Antonína Poláka, manželku, snachu Annu a manžely Lipinovy.
Na poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu.
Za + Václava Sýkoru a jeho dvě manželky Jarmilu a Miladu.
Za + Miloše Kubicu, Václava Dlouhého a živou rodinu z obou stran.

Jen ten, kdo se naučí namísto braní dávat, namísto lpění odpoutávat, může žít
svobodně a volně - beze strachu.
Phil Bosmans

