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DUBEN 2011

Milí přátelé,
vstupujeme do měsíce dubna, v kterém budeme spolu s celou církví
oslavovat největší tajemství naší víry – smrt a zmrtvýchvstání našeho
Pána, Ježíše Krista. V krásných starobylých obřadech si znovu
připomene onu „tragédii a vítězství“, které přináší novou a
nezměnitelnou budoucnost celého lidstva.
Velikonoce jsou na severní polokouli též spojeny s příchodem jara. Vše
se probouzí k novému životu, proto bych si přál, aby se i naše farnost
probudila a vydávala svědectví o naději, kterou máme v Kristu.
Abychom nebyli uzavřeným společenstvím lidí, ale společenstvím
vnímavých lidí, otevřených pro řešení problémů a bolestí naší místní
komunity. Jestliže však chceme být nápomocní někomu jinému, nejdříve
si udělejme pořádek u nás. Kéž by se upevnila víra v našich rodinách.
Nejlepší cestou k tomu je zavedení společné modlitby a společné slavení
nedělní bohoslužby. Moc dobře vím, že to v mnohých případech není
možné uskutečňovat na sto procent, ale i pokus se počítá. Bůh se dívá na
můj úmysl a mé snažení, které je lidským očím skryté.
Všem vám přeji duchovní prožití zbytku doby postní a milostiplné
oslavy Velikonoc.
P. Antonín

Z knihy 365 dní s Benediktem XVI.
Po dnech svatopostních znovu zazněl o slavnostní velikonoční noci zpěv
„aleluja“, všeobecně známé hebrejské slovo, které znamená „chvalte
Pána“. V době velikonoční se šíří toto pozvání ke chvále od úst k ústům,
od srdce k srdci. Hlaholí na základě zcela nové události: Kristovy smrti a
zmrtvýchvstání.
Aleluja rozkvetlo v srdcích prvních Ježíšových učedníků a učednic

onoho velikonočního rána v Jeruzalémě … Zdá se, jako bychom skoro
slyšeli jejich hlasy: hlas Marie z Magdaly, která jako první viděla
zmrtvýchvstalého Pána v zahradě blízko Golgoty; hlasy žen, které ho
doprovázely a které – vystrašené a šťastné – běžely podat učedníkům
zprávu o prázdném hrobu; hlasy obou učedníků, kteří se vydali smutní na
cestu do Emauz a vrátili se večer do Jeruzaléma plni radosti z toho, že
slyšeli Ježíšovo slovo a znovu ho poznali „při lámání chleba“; hlasy
jedenácti apoštolů, kteří ho týž večer viděli, když se mezi nimi objevil ve
večeřadle, ukázal jim rány po hřebech a kopí a řekl: „Pokoj vám!“ Tato
zkušenost jednou provždy vepsala aleluja do srdce církve! A také do
našeho srdce.
Regina Caeli, 24. března 2008

Z DOPISU P. PETRA DOKLÁDALA
Chtěl bych zde vydat krátké svědectví o dojmech, které jsem prožil ve
spojení s touto bolestnou událostí odchodu vzácného kostelníka pana
Jaroslava Folty. Když jsem nyní po letech měl opět možnost zavítat
nejen do kostela, ale také i na faru a viděl úžasné dílo, které zde bylo
vykonáno prohlásil jsem nikoliv s nadsázkou, že jsem si připadal „jako
Alenka v říši divů“ Proto, i když jsem prožíval bolest nad odchodem
bratra Jaroslava Folty, přesto se odvažuji být přesvědčen, že jej Pán
života a smrti přijme k sobě do svého království POKOJE a LÁSKY.
Děkuji celé rodině a všem, kdo přišli se s tímto vzácným člověkem
rozloučit. A nyní chci opravdu upřímně a bratrsky poděkovat
duchovnímu vedení farnosti Stará Bělá, otci Antonínu Kocurkovi a
kaplanu Petru Eliášovi. Také otci Pavlu Forgačovi, rodáku ze Staré Bělé
a již zmíněnému mému následovníku Pavlu Kupkovi. S vděčností v srdci
jsem mohl stisknout ruku nejednomu z bývalých farníků. Na závěr své
promluvy jsem řekl: ABY BYLI VDĚČNI ZA SVOU FARNOST. To je
velmi důležité v dnešním rozhádaném a v lásce strádajícím světě. Držet
pospolu, rozvíjet svou víru všemi směry od výuky náboženství po
Biblické hodiny, práci v Orlu, Junáku, Mariánských večeřadlech a
dalších. Moc vám žehnám a děkuji Pánu za vše. Upřímně žehnám.
P. Petr Dokládal Starý Jičín
Celý dopis si můžete přečíst na internetových stránkách naši farnosti:
http://www.starabela.farnost.cz

Na pomoc obětem zemětřesení a následné vlny tsunami otevřela Charita
ČR sbírkové konto, číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny,
variabilní symbol: 135. Potvrzení o daru je možné vyplnit on-line.

Pomoci můžete také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS
CHARITACR na číslo 87777.

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
2. 16. a 30. 4. – Setkání biřmovanců

Neděle 3. dubna 2011 v 15 hod. - křížová cesta Starobělské
farnosti v areálu poutního místa Píšť a prohlídka nového kostela
v Chuchelné. Kancionály s sebou. Doprava vlastními auty (směr
Hlučín, Darkovičky, Vřesina u Hlučína, Píšť; 32 km, cca 40min).
Nabídněte volné místo v autě těm, kteří by se na křížovou cestu do
Píště nedostali.

13. 4. 2011 930 - skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
27. 4. 2011 930 - skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
•

11.4. a 25.4.2011-2000 NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ s P. Eliášem.
V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Petra Jurišicu.
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16. 4. 2011 1900 – modlitba Taizé
16. 4. 2011 1000 – Pouť do Koclířova – program děkovné pouti je
vyvěšen na nástěnce v zadní části kostela. Cena 350 Kč. Kontaktní
osoba Petr Bartusek – tel.: 737 739 920
•

Vážení farníci, sestry a bratři, starobělští roveři si Vás dovolují pozvat
na promítání životopisného filmu o Janu Pavlu II. Promítání proběhne
k příležitosti jeho blízkého blahořečení.
Uskuteční se v pondělí 25. 4. 2011 od 17:00 na faře. A zároveň Vás
zveme na přímý přenos blahořečení z Vatikánu, který bude taktéž na faře
v neděli 1. 5. 2011 od 10:00. Všichni jste srdečně zváni.
Roveři
Slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme
zachraňováni, je mocí Boží.
1. Korintským 1:18
Redakce: Monika Branichová - m.branichova@seznam.cz,, P. Antonín Kocurek rkf.starabela@doo.cz
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Za + Jana Gábora, dvě manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Bohumila Šugara, manželku, syna a zetě.
Za + Františka Ševčíka, manželku, syna, snachu a rodiče.
Za farníky.
Na úmysl dárce.
Za + Emila a Marii Kaločovy.
Za + Jaroslava Matěje a dceru Jaroslavu.
Za + Za + Miladu a Josefa Nováčkových, rodiče a sourozence.
Za + Jiřího Madara, Jiřího Bureše, zemřelé a živé rodiny.
Za + Františku Matějovou, manž., rodiče z 2 stran a duše v očistci.

Za + Rostislava Holaina, manželku, rodiče a sourozence.
Za + Vojtěcha Myšku, manželku, bratra Petra, Jana a děti.
Za farníky.
Za + Václava Nováčka, manželku Marii a Františka Adámka.
Za + Marii Jarolímovou, manžela, syna a duše v očistci
Za + Ludmilu Vatovou, snachu Marii a živou rodinu.
Za + Jaromíra Šindla a duše v očistci.
Za + Emilii Mandrlovou a manžela.
Za + Marii Adámkovou, manžela Aloise a celou rodinu.
Za + Jaroslava Hořínka, dvoje rodiče a živou rodinu.
Na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství.
Za + Ing. Vladimíra Lapčíka, rod. Františku a Cyrila, a za živou rodinu.

Za farníky.
Za + Josefa Petrovského, manž, sourozence a živou rodinu.
Za + Ludmilu Adámkovou a sourozence.
Za + Edeltrudu Brejcovou.
Za farníky.
Ranní chvály.
den přísného postu
Křížová cesta.
Sbírka na opravy chrámů ve Sv. zemi
Velkopáteční obřady.
( při adoraci u Božího hrobu)
Ranní chvály.
Vigílie, obřady vzkříšení.
Za farníky.
Sbírka na kněžský seminář
Za + Stan. Hoduru, bratra, švagrovou, rodič. z 2 stran a živou rodinu.

Za + Václava Krejčíčka a manželku Marii.
Za + Alenu Nováčkovou, rodiče, manž., bratra a švagrovou Zdeňku.

Za + Miladu Pardýlvou, sestru, rodiče a duše v očistci.
Za + Jaroslava Valu, manželku, syna, sourozence a duše v očistci.

Za + Marii Adámkovou, manžela, dceru a syna.
Za živou a zemřelou rodinu.
Za + Marii Foltovou a manžela.
Za + Jana a Marii Doležílkovy.

