Antonín Zdráhal. V kategorii žen si pohár odnesla Andrea Sýkorová a
v kategorii můžu zase Jan Hejneš. V poslední kategorii – čtyřhře – se
na stupně vítězů postavili Jan Hejneš s Janem Matýskem.
12. ročník turnaje tedy zdárně skončil a již teď se můžeme těšit na
další napínavá utkání 13. ročníku Tříkrálového turnaje.
Míša Hořínková
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Milí přátelé,
v tomto měsíci, který je nejkratší ze všech slavíme dva krásné svátky,
Uvedení Páně do chrámu a výročí zjevení Panny Marie v Lurdech.
První svátek je také zároveň svátek všech těch kdo zasvětili svůj život
Bohu. Prosím o modlitbu v našich rodinách, aby i z naší farnosti
uslyšeli mladí lidé hlas Boží, který je volá pro úkol v církvi, ať už je
to služba kněžská nebo řeholní. U příležitosti památky Panny Marie
Lurdské, která se slaví 11. února, si církev každoročně připomíná
Světový den nemocných. My se budeme modlit společně za naše
nemocné v neděli 13. února v 15.00 hodin v Bělském lese. Srdečně
vás všechny zvu na tuto malou pouť do Bělského lesa.
P. Antonín

TŘÍKRÁLOVÝ TURNAJ 2011
Jako každým rokem se i letos konal Tříkrálový turnaj ve stolním
tenisu pořádaný Orlem Stará Bělá. Účastnilo se ho rekordních 60
odvážlivců z řad mužů i žen všech věkových kategorií. Zejména účast
v kategoriích žen a žáků oproti dřívějšku výrazně posílila. Atmosféra
byla, jako u všech sportovních utkání, napjatá, ovšem v sále panovala
stále dobrá nálada, posílená také drobným občerstvením
a samozřejmě také sehranou prací zkušených rozhodčích, do jejichž
řad patří František Košárek, Zdeněk Staněk, Jiří Hořínek, Milan
Lindovský a Michal Hořínek. Po urputných bojích se v kategorii
žáků na první příčce umístil Adam Obertan a v kategorii juniorů

Z HISTORIE STAROBĚLSKÝCH VARHAN
Varhany v našem kostele byly postaveny firmou Rieger z Krnova
v letech 1881 – 83. Jedná se o jeden z prvních nástrojů vyrobených
touto firmou, tudíž z historicko – vývojového a zvukového hlediska se
jedná o nástroj vzácný. Po 110 letech stálého používání se varhany
dočkaly odborné opravy, kterou provedla firma VARHANY
KRNOV. Nástroj byl kompletně demontován, vyčištěn, zbaven
červotoče a znovu postaven. Jednalo se opravu polámané hnací
traktury, potrhané ladící štůčky, různý ponor kláves, silně červotočem
napadené dřevěné píšťaly, vzdušnice, píšťalnice a varhanní skříň
(včetně ozdob). Při rekonstrukci a dostavbě v roce 1991 přibylo 205
píšťal a počet rejstříků se rozšířil z 12 na 30. Více než polovina
půdorysné plochy nástroje je na převisech. Jako materiál píšťal byl
použit převážně zinek a dřevo, cín jen v malé míře. Nejdelší píšťala
měří přes 4 m a nejmenší má 1 cm o průměru 3 mm. Původní část
varhan je ovládána mechanicky a nová část optoelektricky (světlem,
které je převáděno na elektrický impuls). Tento systém byl navržen a
proveden místními farníky. Ovládání nové části varhan je raritou.
Varhaník si může vybrat, zda bude hrát na nástroj původní, nový nebo
oba současně. Různých prací pomocných i odborných se zúčastnili
snad všichni farníci.
Dnes se tedy můžeme těšit z krásných historických varhan nejen při
liturgii ale i při stále početnějších koncertech v našem kostele.
Danny
FORGAČ, M., ING.: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Ostravě – Staré Bělé, 1801-2001.
str. 57-58.
Původní dopisy a dokumentace P. P. Dokládala z roku 1991.

SVÁTEK PATRONA STŘEDISKA „STARÁ BĚLÁ“

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
2.2. 2011 930 - skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
16.2. 2011 930 - skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
20.2. 2011 1500 – Dětský maškární ples v KD ve Staré Bělé
13.2. 2011 1500 – Pobožnost k Panně Marii Lurdské v Bělském lese

Sv. Jan Bosco patron našeho skautského střediska „Stará Bělá“ má svátek v pondělí 31.
ledna. Všechny členy a příznivce zveme na slavnostní bohoslužbu do kostela sv. Josefa
v Moravské Ostravě, která začíná v 16:30 a poté jsme zváni na besedu se salesiánem P.
Petrem Cvrkalem, misionářem v Bulharsku, o životě v této balkánské zemi, o práci
s romskou mládeží o dobrovolnictví…
Srdečně zve vedení skautského střediska „Stará Bělá“ - Drobek a Markéta
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.

HC Orli Stará Bělá srdečně zvou rodiny s dětmi na

BRUSLENÍ
Kdy? v sobotu 19. 2. 2011 od 18:30 do 19:45 hod.
Kde? MF Aréna (nová přístavba ČEZ Arény) ve
Vítkovicích
Přijďte si zabruslit se svými dětmi. Budeme hrát i
hokej, tak si nezapomeňte vzít hokejky.
Vstupné dobrovolné

NOVÝ ODDÍL STOLNÍHO TENISU
ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE- ZEJMÉNA DĚTI OD 7 LET A MLÁDEŽ
NA PRAVIDELNÉ TRÉNINKY VE STOLNÍM TENISU KAŽDOU
STŘEDU OD 17:15 DO 18:40 DO KATOLICKÉHO DOMU. ZAČÍNÁME
9.2. 2011
Michal Hořínek, tel. 605104721
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Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství a živou rodinu.
Za + Vincence Glonka, Jana Skácela a duše v očistci.
Na úmysl dárce.
Za + Josefa Strakoše, Marii Strakošovou a sourozence.
Na poděkování za 60 let života a další Boží ochranu.
Za živé a zemřelé členy živého růžence.
Za + Tomáše Luptovce, celou živou a zemřelou rodinu.
Za + Teodora Ševčíka a rodiče.
Za farníky.
Za + Annu Kokešovou, manžela Jaroslava a syna.
Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života a živou rodinu.
Za + Libuši Dlouhou, manžela, zetě a živou rodinu.
Za + Josefa Kuděláska, manželku a duše v očistci.
Za + Jana Gábora, dvě manželky, sourozence a duše v očistci.
Poděkování za dobrodiní s prosbou za dar živé víry pro celou rodinu.
Za + Ing. Leopolda Ronovského, dvoje rodiče a Jenovéfu Havlákovou.
Za farníky.
Za + Annu Kamenskou, roz. Holáňovou z Nové Bělé.
Za + Valentina Šeděnku, manželku, dvě dcery, dva syny a sourozence.
Za + Miloše Kubicu.
Za + Vítězslavu Krejčíčkovou, manžela, dceru a vnuka Zdeňka.
Za + Aloise Matěje, manželku, syna, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za + Annu Kokešovou, manžela a rodiče z obou stran.
Za + rodinu Cigánkovou a duše v očistci.
Na poděkování za 40 let manželství.
Za úmysl dárce.
Sbírka na kostel
Za farníky.
Za živou a zemřelou rodinu Javorkovou.
Za + Jana Mrvu, rodiče z obou stran a sourozence.
Za + Josefa Kokeše, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Za + Karla Holka, manželku, sourozence a rodiče z obou stran.
Za + Růženu Krčmářovou, dceru Marii a syna Víta.
Za + Václava Chvilu ml., živou a zemřelou rodinu z obou stran.
Za + Aloise Koláře a zemřelou rodinu.
Za farníky.
Sbírka – Haléř svatého Petra
Na úmysl dárce.
Za + Aloise Matěje, rodiče a živou rodinu.
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