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Svatý otec Benedikt XVI. oslaví 29. června šedesáté výročí
kněžského svěcení. Prefekt Kongregace pro klérus kardinál Mauro
Piacenza vyzývá kněze celého světa k přípravě duchovního daru papeži.
Vyzývá, abychom v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Den
modliteb za posvěcení kněží) vytvořili mimořádný věnec modliteb a
nadpřirozené jednoty, abychom ukázali na reálný střed našeho života, z
něhož vychází každé misijní a pastorační úsilí, a autentickou tvář církve
a jejích kněží.
Kardinál Piacenza vyzývá každé církevní společenství k duchovnímu
daru 60 hodin eucharistické adorace za posvěcení kněží a za nová a svatá
kněžská povolání – ať už v celku v blízkosti 60. výročí, či po částech
během měsíce června. Důležitá je účast kněží na adoracích.
Naše farnost se chce aktivně zapojit do této akce. Od středy 29.
června ráno až do páteční večerní bohoslužby bude vystavena Nejsvětější
Svátost k adoraci. Prosím vás, abyste se aktivně zapojili do této adorace a
napsali se do rozvrhu, který leží uprostřed kostela na stolku. Adorace je
rozdělena po hodinách. V nočních hodinách bude kostel přístupný přes
sákristii.
Milí farníci,
čtyři léta jsou od počátku stvoření jenom kapkou v běhu času. V dějinách
církve je to velmi krátký časový úsek. V době existence našeho kostela,
kdy jsme nedávno oslavili jeho 210. výročí, jsou čtyři roky také málo.
V životě člověka je však tato doba nezanedbatelná. Letos to jsou čtyři
roky, co jsem nastoupil do farnosti Stará Bělá.
Je toho hodně, na co se dá vzpomínat nebo hodnotit. Mám velkou radost
z práce duchovní i materiální, která se za tu dobu vykonala.
Dovolte mně nejdříve, alespoň stručně zavzpomínat a připomenout nám
věci materiální.

Velkou přeměnou prošla naše farní budova. Během čtyř let se zde
opravilo postupně první patro, přízemí i její okolí. Díky mnoha
brigádníkům se náklady na opravu fary velmi snížily. Jsem moc vděčný
všem lidem, a bylo jich mnoho, kteří se brigád zúčastnili. Při opravách
jsem poznal spoustu dobrých a skvělých lidí. Navázal jsem krásná
přátelství, která doufám neskončí ani po mém odchodu.
Začneme-li od nejmenšího kostela (kostel sv.Floriana v Proskovicích),
můžeme jmenovat opravy: zafixování svahu, na kterém je kostel v
Proskovicích postavený, rekonstrukce přístupového schodiště a oprava
sakristie. Kostel v Proskovicích je nejmladším a také nejzachovalejším
kostelem naší farnosti.
V Krmelíně jsme měli velmi složitou situaci. Oprava střechy a krovu
kostela byla zhruba ve své polovině. Finanční prostředky byly
vyčerpány. Během čtyř let jsme zásluhou farníků a další podpory
dokončili opravu střechy, a dokonce jsme letos dostali dotaci od MAS
Pobeskydí ve výši 342 000,- Kč na opravu vnitřních omítek. Moc děkuji
všem z Krmelína, kteří jakýmkoli způsobem pomohli ke kráse našeho
kostela.
Kostel ve Staré Bělé dostává nový kabát. V loni se opravilo průčelí a věž
kostela, letos pokračujeme další částí. I letos jsme opět dostali dotaci od
města Ostrava v hodnotě 500 000,- Kč. Můžeme tedy pokračovat bez
dluhů. Obec Stará Bělá přislíbila finanční podporu také.
Duchovní stránka a duchovní život celé farnosti?
Není jednoduché hovořit o duchovních věcech, o úspěších či neúspěších,
a přitom používat lidská slova. Snad Bůh bude milostivý a bude to
hodnotit správně. Přece jenom se zmíním o pár věcech. Během těch čtyř
let se zde vystřídali dva kaplani. Otec Andrej Bakoň odešel v roce 2008.
V roce 2009 přišel otec Petr Eliáš. Ve farní budově se i nadále učí
náboženství. Dále se zde schází k modlitbě různá společenství mladých i
starších lidí. Maminky s dětmi zde mají setkání. Větší otevření přízemí
fary veřejnosti, to byl můj záměr.
Během čtyř let se upravovaly časy začátků bohoslužeb. Doba ukáže, zda
to bylo správné, či nikoli. Adorace ve čtvrtek a možnost zpovědi během
ní, si myslím, přinesly ovoce. Určitě je mnoho věcí, které by se daly
dělat lépe nebo jinak. Děkuji vám všem za vaše připomínky a rady, které
jsem od vás dostával. Je to také známka, že máte živý zájem o dobrý
chod farnosti.
V každé obci naší farnosti fungují velmi dobře scholy a pěvecká
sdružení. Moc vám držím palce, abyste dále pokračovali a doprovázeli
bohoslužby. Vždycky jsem se těšil do Krmelína nebo do Proskovic, když
tam byla mše pro děti a schola tuto mši doprovázela. Ve Staré Bělé jsem

byl doma a také místní schola a malá schola byly ve větším kontaktu se
mnou.
Chtěl bych všem poděkovat za veškerou podporu a upřímné úsilí
mnohých budovat živou a dobře fungující farní komunitu. Čtyři roky ve
farnosti Stará Bělá budou vždy v mém srdci. Prosím o modlitbu za mé
nové působiště. Slibuji vám všem mé modlitby.
Nakonec bych vás všechny srdečně pozval na malé posezení v neděli 31.
července v 15.00 hod. Poděkujeme Pánu Bohu v kostele krátkou adorací
a potom se přesuneme na faru a na farní zahradu, kde bude malé
občerstvení. Mockrát Pán Bůh zaplať za vše, co jste pro mě udělali. Ať
Bůh žehná celé farnosti Stará Bělá.
Váš P. Antonín
Pořad bohoslužeb červenec
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18.00 Za + Marii Rudolfovou, manžela, vnuka Pavla a živou rodinu.
07.30 Za farníky.
10.00 Za živou a + rodinu Legerskou, Margicinovou, Vlčkovou, Boží
požehnání a duše v očistci.
06.55 Za + Františka Bureše a Marii Madarovou.
07.30 Za + Cyrila Olšovského, manželku a syna Jana.
06.55 Za + Cyrila Volného, manželku, syna a jeho sourozence.
06.55 Za + Zitu Prorokovou, manžela a rodinu Paličkovou.
18.00 Za + Emila Nováčka, živou a zemřelou rodinu.
18.00 Za + Vlastu Kudělkovou, duše v očistci, živou rodinu a
uzdravení rodových kořenů.
10.00 Za farníky.
06.55 Za + Františka Jarolíma, manželku, syna, sourozence a duše v očistci.
18.00 Za + rodiče a živou rodinu.
06.55 Za + Marii Kaločovou, manžela, dva syny a živou rodinu.
06.55 Za + Marii Šugarovou, manžela, syna a zetě.
18.00 Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
18.00 Za + Libuši, Emanuela, Václava Dlouhých a jejích sourozence.
10.00 Za farníky.
06.55 Za + Heřmana Petrovského, dvě manželky, dceru a tři zetě.
18.00 Za + Boženu Nováčkovou, manžela, rodiče a sourozence.
06.55 Za + Vojciecha a Anielu Krajevských a duše v očistci.
06.55 Za + Marii Matějovou, manžela, syna a její sourozence.
18.00 Na úmysl dárce.
18.00 Na úmysl dárce.
10.00 Za farníky.
Sbírka na kostel
06.55 Za + Annu Foltovou a manžela.
18.00 Za + Annu Holainovou, manžela Štěpána a pravnuka Tomáše.
06.55 Za + Jana Košárka, manželku a rodiče.
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Za + Josefa Valu, syna, manželku, zetě, rodiče a sourozence.
Za + Otýlii Krčmarskou, manžela a děti.
Za živou a + rod. Jarolímovou, Zátopkovou a Bělunkovou.
Za farníky
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Na úmysl dárce.
Za + Zdeňku Nováčkovou a živou rodinu.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
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Za + Jaroslava Hořínka, manželku, syna a živou rodinu.
Za + Břetislava Václavíka a živou rodinu.
Za farníky.
Za + Jarmilu Matějovou, manž., syna, rodiče, sour. a živou rod.
Za + Bernarda Sýkoru, manž. Marii a dceru Marii Jakubkovou.
Za + Marii Šuléřovou, manžela a syna Miroslava.
Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží ochranu pro
celou rodinu.
Za + Vladimíra Korpase, Ludmilu a Bohumila Branichovy a
živou rodinu.
Za + Alenku Válovou a rodiče.
Za farníky.
Za + Vlastimila Javorka, oboje rodiče a duše v očistci.
Za + tři sestry Brožové a živou rodinu.
Za + Bernarda Staňka, 2 manželky, 2 syny a živou rodinu.
Za + Václava Šindela a živou rodinu.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou.
Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za farníky.
Za živou a zemřelou rodinu Šindlovou a Ducháčkvou.
Za + Bartoloměje Makova.
Za + Marii Šeděnkovou, manž., 2 dcery, 2 syny a sourozence.
Za + Danuši Košárkovou a bratry.
Za + Marii Holainovou, rodič, sourozence, a duše v očistci.
Na poděkování za dar zdraví a další Boží ochranu.
Za farníky.
Sbírka na kostel
Za + P. Jaroslava Bártu a kněze, kteří působili v naší farnosti.
Za + Marii Šugarovou, manž., dceru Ludmilu a vnučku Marii
Za + Marii Šindlovou, manžela, rodiče a vnuka.

Redakce: Monika Branichová - m.branichova@seznam.cz
P. Antonín Kocurek - rkf.starabela@doo.cz

