1. května 2011 o neděli Božího milosrdenství bude ve Vatikánu
blahořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna 2005).

2/8
2011

KVĚTEN

Milí přátelé,
zdravím vás v měsíci Panny Marie. Začínáme jej svátkem Božího
milosrdenství (2.neděle velikonoční), který byl zaveden papežem Janem
Pavlem II. Je krásné, že zrovna v tuto neděli proběhne jeho blahořečení.
Tisíce lidí se sjíždí do Říma, aby byli svědky této významné události. Jan
Pavel II. - papež, který tak velice pomohl celému východnímu bloku
v boji za osvobození, za svobodu náboženského vyznání. Papež, který i
několikrát navštívil Československo a Českou republiku (1990, 1995 a
1997).
Pro naši farnost je měsíc květen velmi živý. V Proskovicích
budeme slavit pouť k sv. Floriánu 8. května. 14. května přijede do naší
farnosti pan biskup František Václav Lobkowicz, aby udělil svátost
biřmování 35 kandidátům. Modleme se za ně, aby dary Ducha svatého
upevnily jejich víru. Na druhý den budeme slavit pouť k sv. Janu
Nepomuckému. Poutním kazatelem bude P. Mgr. Milan Mičo Th.D., z
Teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 27. května se od
18.00 otevře náš kostel pro všechny zájemce - proběhne Noc kostelů.
Zájemci si budou moci prohlédnout kostel, věž i další prostory.
Připravuje se zajímavý program. Více informací se dozvíte na
www.nockostelu.cz. Poslední neděle v květnu bude velkou slavností pro
naše prvokomunikanty. Dvanáct dětí z naší farnosti poprvé přijmou
svátostného Ježíše. V úterý 31. května k nám přijede vzácná návštěva.
Informace o ní si můžete přečíst z listu, který je uvnitř tohoto vydání.

Co je to Blahořečení?
Zesnulí křesťané, kteří žili svatě,
mohou být církevně uctíváni,
jakmile je uzavřen určitý proces
uznání
(proces
blahořečení).
Kromě svatosti života jsou
předpokladem
blahořečení
i
zvláštní důkazy milosti Boží, např.
to,že Bůh na přímluvu těchto
spravedlivých
učinil
některé
zázraky. Blahořečený světec je pak
nazýván "blahoslaveným". Na
rozdíl od kanonizovaných světců,
uctívaných v celém katolickém
světě,
je
církevní
kult
blahoslavených většinou omezen,
např. na diecézi, zemi, řádové
společenství atd. Blahořečení bývá
předstupněm kanonizace (prohlášení za svatého). Tak byla např.
Anežka Česká prohlášena za blahoslavenou papažem Piem IX. roku
1874 a kanonizována v listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II.
(Převzato z iencyklopedie.cz)

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
•

11.5. 2011 930 - skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
25.5. 2011 930 - skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
•

9.5. a 23.5. 2011-2000 NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ s P. Eliášem.
V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Petra Jurišicu.
•

P. Antonín

8.5. 2011 10.00 -

POUŤ KE SV. FLORIÁNU - PROSKOVICE

00

8.5. 2011 11 –
8.5. 2011 1500 –
14.5. 2011 –
21.5. 2011 1900 –
15.5. 2011 –
27.5. 2011 –
29.5. 2011 1000 –
31.5. 2011 18.00 -

Den matek v Katolickém domě
Májová pobožnost k Panně Marii Lurdské v
Bělském lese
SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ Slavnostní Mše sv.
s udílením svátosti Otcem biskupem

modlitba Taize v kapli
POUŤ KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU
Noc kostelů

1. svaté přijímání
Mše svatá, koncelebruje P. Anthony Saji VC

Program „Noc kostelů 2011“
18.00 -18.45 hod
18.45 -19.00 hod
19.00 -20.00 hod
20.00 -20.30 hod

20.30 -21.00 hod
21.15 -22.00 hod

22.15 -22.45 hod
23.00 – 23.30 hod
23.30 -24.00 hod

Mše sv. pro děti a mládež
Zpívá malá schola
Program pro děti – malování na chodníku
před kostelem a farou
Úvodní slovo pana faráře se čtením
z kroniky a uvedení power pointové
prezentace k historii naší farnosti, která
bude následně promítána v pravidelných
intervalech v kapli.
Zpívá schola z Krmelína
Koncert :
1. Kytarový recitál
2. Kvarteto z LŠU pod vedením
pana učitele Pšurného
Zpívá schola z Proskovic
Schola ze Staré Bělé
Modlitby z Taizé

Člověk má mířit dál, než kam sahá vzpažená ruka.
Od čeho by bylo nebe.
(Robert Browning)
Redakce: Monika Branichová - m.branichova@seznam.cz,, P. Antonín Kocurek rkf.starabela@doo.cz

1.5.

07.30
17.00

Za farníky.
Za + Petra Brejce, manželku a syna.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00

Za + Vítězslavu Kačerovou, rodiče Krejčíčkovy a syna Zdeňka.
Za + Jiřího Adámka, dvoje rodiče, bratra, sestru a živou rodinu.
Za + Emila a Ludmilu Ševčíkovy.
Za + Boženu Tomáškovou, manžela a živou rodinu.
Za + Antonii a Jaroslava Hořínka, syna Jaroslava a rodiče z 2stran.
Za + Františka Paličku, manželku a duše v očistci.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou..

8.

07.30
10.00

Za + farníky.
Za + zemřelé rodiče a celou rodinu.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

06.55
18.00
06.55
06.55
18.00

Za + Annu Nováčkovou, manžela, živou a zemřelou rodinu.
Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o další ochranu.
Za + rodinu Foltovou, Zdráhalovou a celou rodinu.
Za + Jaroslava Šeděnku, jeho rodiče a sourozence.
Za + Františku Sojkovou, manžela, syna a rodiče z 2 stran.

09.00
18.00

BIŘMOVÁNÍ
Za + Jana Stuchlého, rodiče a duše v očistci.

15.

07.30 Za + Cyrila Volného, jeho rodiče a živou rodinu.
10.00 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu za
dar víry a dar Ducha svatého.
sbírka na kostel
06.55 Za + Štěpánku Cigánkovou, manžela a sestru.
18.00 Za + sousedy.
06.55 Za zemřelou a živou rodinu Klimkovou.
06.55 Za + rodiče a živou rodinu.
18.00 Za + .Růženu Kuděláskovou, manžela a duše v očistci.
07.30 Za + Zdeňka Staňka, rodiče, bratra a duše v očistci.
18.00 Za + Jaroslavu Lyčkovou, manžela a syna Zdeňka.
07.30 Za farníky
10.00 Na úmysl dárce.
sbírka na TV NOE
06.55 Za + Cecílii Dedkovu, živou a zemřelou rodinu.
18.00 Za + Miladku Pardýlovou, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
06.55 Za + Janu Dedkovou, manžela, syna a dceru.
06.55 Za +Julii Zdráhalovou, manžela Oldřicha a duše v očistci.
18.00 Za + Pavla Rudolfa, dědu, babičku a živou rodinu.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

07.30
18.00

Za + rodiče Vlastu a Josefa Platošovy s prosbou o dar zdraví a Boží
ochranu pro živou rodinu.
Za + Ladislava Podešvu a rodinu Podešvovou.

07.30
10.00
06.55
18.00

Na poděkování za 85 let života s prosbou o další Boží ochranu.
Za děti, které poprvé přistoupí k svatému přijímání.
Za + Václava Paličku, syna Václava a sestru Jenovéfu.
Za Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.

