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ČERVEN 2011

jsme z plných plic pěli mariánské písně a duchovně se obohacovali. Po
mši jsme si dali vydatný oběd, každý podle své vlastní chuti. ☺
Posilněni nejen na těle ale i na duchu, jsme vyrazili směrem dolů
k autobusu. Ve tři hodiny řidič startoval motor a my měli nový směr
Hranická propast! Po prohlídce jeskyní jsme se šli podívat na propast.
Na tvářích všech zúčastněných se dala lehce vyčíst spokojenost! Celý
výlet provázel pokoj, mír a vtip!!! ☺
Lucka
NÁVŠTĚVA Z TAIZÉ

Biřmování 2011
POUŤ BIŘMOVANCŮ NA SV. HOSTÝN
Celá Starobělská výprava biřmovanců se 7. 5. 2011 sešla na parkovišti u
zdravotního střediska. Tam to všechno začalo! Nasedli jsme do autobusu
a vysedli pod Hostýnem. Samozřejmě jako správní ,,čundráci“ jsme Sv.
Hostýn zdolali levou zadní. Na vrcholku naší ,,velehory“ jsme se
duchovně připravovali na mši svatou, která začala v 10 hodin. Při mši

V úterý 24.5.2011 zavítala do naší farnosti vzácná návštěva, kdy až z
dalekého Taizé ve Francii k nám zavítali dva dobrovolníci, kteří byli
vyslání místní ekumenickou komunitou bratří. Z komunity vždy jednou
za čas vyjíždí bratři (nebo dobrovolníci) do míst, ze kterých přijíždějí
mladí lidé do Taizé. A tak se Laurent ze Švýcarska a Anton z Německa
během dvou týdnů setkávají s mladými na různých místech České
Republiky a Slovenska. Do Taizé přijíždějí mladí lidé z celého světa,
aby načerpali nové síly, upevnili svůj vztah s Bohem nebo třeba najít
odpovědi na své duchovní otázky. Srdcem každého dne v Taizé jsou tři
společné modlitby v Chrámu smíření. Modlitby jsou charakteristické
svou jednoduchostí, kdy se dokola zpívají krátké meditativní písně. Z
důvodů návštěvy se také výjimečně uskutečnila Taizé modlitba. Tu jsme
tentokrát zorganizovali v kapli, pod dohledem Panny Marie. Pro tuto
speciální příležitost se vytvořilo unikátní hudební těleso, které
doprovázelo modlitebním podvečerem. Z kaple jsme se přesunuli na
faru, kde nám Laurent a Anton pustili krátký film o Taizé komunitě. Oba
dva pak přidali i svá osobní svědectví o životě v Taizé. Večer jsme
zakončili krátkou diskuzí, po níž nás pozvali nejen přímo do Taizé, ale i
Dny důvěry, které bude komunita organizovat v říjnu v Olomouci. I přes
lámavou angličtinu místního překladatele to byl pro každého z nás
příjemně strávený večer, který možná v některých z nás nahlodal
myšlenku pouti do Taizé či na říjnové setkání do Olomouce.
Marťa a Zdenda

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
31.5.2011 1800 Mše svatá s modlitbou za uzdravení s P. ANTHONYM
SAJI VC

8.6. 2011 930 - skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
22.6. 2011 930 - skřítek Kvítek pro předškolní děti s maminkami
•

13.6. a 27.6.2011-2000 NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ s P. Eliášem.
V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Petra Jurišicu.

•
4.6.2011 430 Pěší pouť farnosti k P. Marii Frýdecké (odchod od kostela)
800 mše svatá v Mariánském kostele ve Frýdku
5.6.2011 1500 –Dětský den na farské zahradě
18.6.2011 1900 – modlitba Taize
•
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26.6.20118 – POUŤ V KRMELÍNĚ KE SV. JANU a PAVLOVI
+ 1. Sv. přijímání
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Redakce: Monika Branichová - m.branichova@seznam.cz,, P. Antonín Kocurek rkf.starabela@doo.cz

Pane, nauč mě znát tvou cestu, abych kráčel ve tvé pravdě.
(Žalm 85,11)
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Za + Emila Václavíka, manželku a tři syny.
Za + Arnošta Adámka a sourozence.
Za + rodiče Jaroslava a Annu Kokešovy, + syna a živou rodinu.
Za + Zdeňku Košárkovou a živou rodinu.
Za + manžela a živou rodinu.
Na poděkování za dar zdraví k 89 a další Boží ochranu, za +
rodiče, manžela, sourozence a živou rodinu Kudělkovou.
Za farníky.
Za děti z naší farnosti.
Za + Ing. Václava rozehnala, tchána Karla Lyčku, živé a
zemřelé rodiny a duše v očistci.
Za + Oldřicha Paličku, manželku a živou rodinu.
Za +Rudolfa Šugara, manž., rodiče a sourozence a z 2 stran.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Antonína Ritzingera a živou rodinu.
Za + rod. Novákovou, Bukovskou, bratra, 2 švagrové a duše v očistci.

Za dary Ducha svatého pro děti.
Za + Annu Urbanovou, manžela a vnuka Radima.
Za farníky.
Sbírka na Charitu
Za + Karlu Vašíčkovou, manžela, dceru, 2 zetě a vnuka.
Za + Věru Foltovou a rodiče z obou stran.
Za + Edeltrudu Brejcovou.
Za + Ing. Josefa Cholevu.
Za +Ladislava Kaděru, 2 manželky, zetě a živou rodinu.
Za Marii Foltovou, manžela, jejich rodiče a rodiny.
Za + Rudolfa a Rozálii Foltovou.
Na poděkování za 80 let života.
Za farníky.
Za + ThDr. Josefa Nováčka a sestru Františku.
Za + Lud. Nemynářovou, Amálii Matulíkovou a duše v očistci.
Za + Oldřicha Adamuse, manželku, sestry a vnuka.
Za + Kristýnu Adámkovou a dva manžely. po mši průvod
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Metoděje Kokeše, manž. bratra Vladimíra s manželkou a rodiče
z obou stran.

Za + rodiče Marii a Michala Zemanova z Nové Bělé.
Za farníky.
Na úmysl dárce.
Sbírka na kostel
Na poděkování za přijatá dobrodiní.
Za + Františku Březinovou, manžela, zemřelé děti, zetě, její
rodiče a sourozence.
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06.55 Na poděkování za 50 let, ochranu a Boží požehnání pro celou rodinu.
06.55 Za + Metoděje Matěje, manželku a vnučku.

