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PROSINEC

Úvodník
Začali jsme adventní dobu, jejímž smyslem je příprava na
čtverý Kristův příchod – Jeho narození v těle, příchod do naších
srdcí, v hodině naší smrti a na konci časů. Bůh ze své strany
ujišťuje o své věrnosti – On přichází. Je na nás, jaký bude náš
postoj a naše připravenost.
Sv. Augustin říká: Bojím se Krista, který prochází kolem mě.
Vysvětluje dále: Nebojím se jej jako osoby, spíše mám strach
z toho, že jej nechám projít bez povšimnutí.
To se nám může lehce stát. Unaven nakupováním a úklidem,
ohlušen předvánoční atmosférou a s pocitem vyčerpání zjistím, že
mi uteklo to podstatné – setkání s Bohem, který se chce znova
narodit v mém srdci. Přešel kolem a já si toho ani nevšiml.
Požehnaný advent přeje
o. Jan
Poděkování
V neděli 20.11.2011 se již počtvrté uskutečnilo Setkání farníků v KD ve
Staré Bělé. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se letos zapojili
do příprav: příprava občerstvení, chystání sálů, obsluha či pečení dobrot.
Děkujeme cimbálovce Ondřejnici z Krmelína, která i letos přispěla
ke skvělé náladě. Vřelý dík patří také panu Markovi Forgačovi, který se
ujal nesnadného úkolu přípravy programu a moderování besedy s otcem
Janem. Doufáme, že se vám akce líbila a věříme v úspěšné další ročníky.
Organizační výbor

- Bylo:
Florbalové dovednosti
V sobotu 19.11.2011 uspořádal Orel první ročník akce Florbalové
dovednosti. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Po relativně důkladných
přípravách se nám dostalo odměny 4 soutěžících. Kategorii 1996-1999
vyhrál Vojta Hořínek. Kategorii 2000 a mladší vyhrál David Hořínek.
Dále se zúčastnil Honza Procházka a Péťa Freisler, kteří se společně
umístili na čestném druhém místě. Patří jim pochvala za výkony a účast.
Poděkování z mé strany: zapisovatelce Verči Hořínkové a pomocnému
asistentovi Jirkovi Zdráhalovi.
Podle mě je potřeba se zamyslet a jediný skutečně živý sport naší
jednoty - florbal - podporovat.
A.
- Bude:
Adventní koncert Biskupského gymnázia v Ostravě
Milí rodiče, absolventi, příznivci Biskupského gymnázia a vážení
spoluobčané,
přijďte se v adventním čase zastavit, ztišit a potěšit na Adventním
koncertě Biskupského gymnázia v Ostravě, který jsme pro vás připravili
na 8. prosinec 2011 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci - v 18.00
hod. (v 17.00 mše sv.) .
Den otevřených dveří na Biskupském gymnáziu v Ostravě
Biskupské gymnázium v Ostravě srdečně zve zájemce o studium, jejich
rodiče, své absolventy a širokou veřejnost na Den otevřených dveří,
který proběhne v úterý 13. prosince 2011 a čtvrtek 19. ledna 2012 od 9
do 17 hod. v prostorách školy na ulici Karla Pokorného 1284/2 v Ostravě
– Porubě.
Betlémské světlo
Každý zájemce o Betlémské světlo si jej může přijít odpálit do klubovny
ve Staré Bělé (naproti kostelu) již dne 17.12. v 11.00 – 11.30 hod nebo
se může zapsat v kostele na seznam (na stolku uprostřed chrámu) a
skauti vám plamínek přinesou na Štědrý den dopoledne do vašich
domovů. Pokud vám nevyhovuje ani jedna z nabízených variant je tady
3. možnost, světýlko si můžete odpálit na Štědrý den po mši svaté, která
začíná v 15.00 hod ve farním kostele Stará Bělá.
Více informací: Hana Miklošová

Dárky pro děti
Na Štědrý den při mši svaté v 15,00 budeme vybírat dárky pro děti v
azylovém domě pro matky s dětmi v tísni a do ostatních zařízení
specializovaných pro opuštěné děti.
Děti potřebují nejvíce:
stolní hry (pexeso, karty, člověče nezlob se, …), psací potřeby (pastelky,
fixy, …), výtvarné potřeby (tempery, plastelínu, štětce, ...), pouzdro,
pohádkové knížky, plyšové hračky.
Dárky budou předány světluškami a vlčaty na Tři Krále.
Otevřeme svá srdce o Vánocích,
každému dárci děkujeme.
Více informací : Hana Miklošová,
světlušky.starabela@seznam.cz
http://skaut.starabela.org/skaut/

31.12.2011

Poslední den v roce bude mše svatá s adorací na
poděkování za uplynulý rok v 18.00 hod . Ve 23.30 hod je setkání
v kostele s tichou modlitbou a požehnáním.

Vánoce v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé
24.12.2011
25.12.2011

mše svatá pro děti
Půlnoční mše svatá
Slavnost Narození Páně

26.12.2011

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

24.12.2011
25.12.2011

Skřítek Kvítek
8.12.2011 a 22.12.2011 v 9.30hod
s maminkami na faře.

26.12.2011

předškolních

dětí

Putování ke křížku
11.12.2011 třetí neděli adventní zvou Proskovice na putování ke křížku.
Sraz v 15.00 hod u kostela v Proskovicích.
8.12.2011 Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie: mše svaté
budou v 06.55 hod a v 18.00 hod ve Staré Bělé a v Krmelíně v 16.45
hod.
Příležitost ke svátostí smíření před Vánocemi:
Ve čtvrtek 15.12. a 22.12. od 17.00 hod do 19.00 hod a v neděli
18.12.2011 od 17.00 hod do 19.00 hod.
Živý Betlém
Skauti zvou po dětské mši svaté na Štědrý den na živý betlém, který
bude před farou.

15.00 hod
21.00 hod
07.30 hod
10.00 hod
07.30 hod
10.00 hod

Vánoce v kostele sv. Floriána v Proskovicích

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
setkání

Štědrý den

26.12.2011

Štědrý den

Půlnoční mše vánoční
mše svatá
22.00 hod
1.svátek vánoční
Slavnost Narození Páně
mše svatá
10.00 hod
2.svátek vánoční
Svátek sv. Štěpána mučedníka
mše svatá
10.00 hod
Setkání u jesliček
Přijďte si zazpívat koledy
volné pásmo 16.00 hod

Jste srdečně zváni. Příjemné prožití Svátků Vánočních Vám za
proskovické farníky přeje Martin Menšík.

Vánoce v kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně
24.12.2011
25.12.2011
26.12.2011

Půlnoční mše svatá
1.svátek vánoční
2.svátek vánoční

22.00 hod
08.45 hod
08.45 hod

Informace o bohoslužbách v naší římskokatolické farnosti naleznete na
stránkách www.starabela.farnost.cz

ZASTAVENÍ U BELTLÉMA
… „Kdykoliv se můj pohled vrátí k Betlému, vidí stejnou scénu.
Zatímco já mám po chvíli nutkání někam spěchat, betlémské
postavičky stojí na místě. Nespěchají. Ony mají čas, mají čas pro
Ježíše, k němuž přišly.
Žádný dar nenahradí čas, který jsme měli darovat nejbližším.
Dávám-li čas, daruji sám sebe.
Kéž pohledy do jeslí jsou pro nás novým obdarováním a
prohloubením naši víry! Ať Vánoce v nás zůstanou i ve dnech
všedních a Ježíšova přítomnost promění náš život tak, aby srdce
naplněné Bohem zůstalo kouskem ráje.“…
(Jan Graubner: Zastavení u Betléma)

Mše svaté – prosinec
1.
2.
3.
4
Ne.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ne
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Ne
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
Ne
26.
27.
28.
29.
30.
31.

06.55
18.00
06.55
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
06.55
18.00

Za + Lucii Kozubkovou, manžela Antonína, živou a zemřelou rodinu.
Za + Jaroslava Kokeše, manželku a syna.
Za + Eduarda Kopku, manželku, syna a dceru
Za + Jiřího Stuchlého, rodiče a bratry.
Za farníky.
Sbírka na diecézi
Stará Bělá
Za + Dušana Hamzala a živou rodinu.
Za + Vratislava Sýkoru, rodiče, bratra a živou rodinu.
Za + Marii Tichopadovou, manžela a syna.
Za + Josefa Foltu a manželku.
Za + Jaroslava Havránka, manželku, živou a zemřelou rodinu Havránkovou.
Za zemřelé děti a živou rodinu.

07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
15.00
21.00
07.30
10.00
07.30
10.00
18.00
06.55
06.55
18.00
18.00

Za farníky.
Na úmysl dárce.
Za rodinu Foltovou, za dar zdraví a další Boží ochranu pro celý rod.

Za + Jiřího Madara a jeho nedožitých 70 let, za živou rodinu a na poděkování a ochranu
Panny Marie a za 70 let a 90 let života.

Za + Marii Adámkovou, manžela, syna, sestry, švagra, rodiče a rodinu Dluhošovou.
Za zemřelou rodinu Bukovskou, Novákovou, bratra, 2 švagrové, tetu a duše v očistci.

Za + Antonína Návrata, manželku a syny.
Za + Antonii Ličkovou a Teofila Ličku.
Za + Oldřicha Ševčíka a jeho rodiče.
Na úmysl dárce.
Za farníky.
Za + rodinu Londovou a Svěchovou.
Za + Josefa a Marii Hermovy a syna.
Za + rodiče Zitu a Rudolfa Prorokovy a rodinu Paličkovou.
Za zemřelé a živé kostelníky naší farnosti.
Za děti ze Starobělské farnosti
Za farníky.
Za + Emila Nováčka, živou a zemřelou rodinu.
Sbírka na kostel
Za farníky.
Za + Štěpána Holaina, manželku Annu a pravnuka Tomáše.
Na úmysl dárce.
Za + Jana Mrvu, duše v očistci a živou rodinu.
Za + Viléma Šindla, manželku, rodiče a vnuka.
Za + Řehoře Krejčíčka, manželku, dceru a vnuka Zdeňka.
Za + Karla Lyčku, zetě Václava Rozehnala, živé a zemřelé rodiny a duše v očistci.

Za farníky. Na poděkování za rok 2011.

Žít statečně je velké umění. Patří k tomu spokojenost. Tvé štěstí není na
druhém břehu. Je v tobě.
Phil Bosmans

