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BŘEZEN 2012

v modlitbě a konání dobra vytváříme sami v sobě
podmínky„pouště“, které nás přivádějí k podstatným věcem.
Všimli jste si, že když se o nic nesnažíme, tak neprožíváme žádné
pokušení? Jakmile ale začneme svůj duchovní zápas, najednou jde
všechno tak ztuha, přicházejí zkoušky. Stejnou zkušenost udělali
lidé, kteří v touze po dokonalosti odešli na poušť a to doslova.
Nazýváme je „pouštními otci“ a jejich příběhy a výroky patří k
základům křesťanské duchovní literatury. Za všechny jmenujme
alespoň Antonína Poustevníka. Ten popsal poustevníkův život jako
neustálý boj, neboť poustevník si s sebou do samoty nese své vlastní
nedokonalosti a zlé sklony. Na poušti člověk možná uteče před
světem, ale bude stát tváří v tvář vlastní hříšnosti a ďáblu. Pozná
své slabosti a jestli vytrvá, naučí se jak s nimi bojovat a přemáhat
je. K tomu však je potřeba Boží milost a ze strany člověka
trpělivost. Pokrok se neměří tím, čeho dosáhnu za týden nebo měsíc,
ale někdy i desítkami let.
To vše nám ukazuje, že vnitřní obrácení, ke kterému jsme vybídnuti
na Popeleční středu, není snadné, vyžaduje otevřenost vůči Bohu,
lidskou snahu a trpělivost.
Všechny tyto dary Vám přeje a v modlitbě o vytrvalost v úsilí
vyprošuje
o. Jan

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !

Úvodník

Evangelium 1. neděle postní nás přivádí na poušť. Ježíš tam tráví
40 dnů, aby se připravil na své veřejné působení. Modlí se, postí, je
pokoušen zlým duchem. Ze zápasu vychází vítězně a posílen. Během
naší přípravy na Velikonoce děláme totéž. V odřeknutí něčeho,

Pozvánka:
První setkání zájemců o čtení Bible bude v úterý 6. března po
večerní mši svaté. Nahlášených je dosud 7 lidí. Na schůzce si
vyjasníme své představy o způsobu čtení a frekvenci setkávání.
Těším se a přeji radostný půst!
S pozdravem

o. Jan

Pozvánka na prázdniny
Skautské středisko Stará Bělá zve všechny děti, které ještě nemají
zajímavý program na jarní prázdniny, aby je strávily s námi.
V pondělí budeme ubrouskovou technikou zdobit květináče, do
kterých nasadíme bylinky. V úterý si potiskneme trička razítky
z brambor a ve středu ušijeme a naplníme vonné polštářky. Čas
vyplníme hrami v klubovně i venku a po obědě koukneme na
pohádku. Více informací a přihlášku najdete na web. Stránkách
střediska : www.skaut.satarabela.org.
Martina Hořínková
732 478 357
Duchovní obnova pro mládež
O víkendu 9.-11.3. proběhne v DCM ve Staré Vsi n. O. duchovní
obnova pro středoškolskou a vysokoškolskou mládež naší farnosti.
Příjezd do 18,00h pátek (mše sv. v kostele), odjezd v neděli po
obědě. Provázet budou o. Jan a o. Petr Smolek. Přihlášky u sl.
Marie Zdráhalové: mazdr@centrum.cz Cena pobytu je 250Kč.
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Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi
Náboženství pro dospělé
Náboženství pro dospělé

V neděli 4.3.2012. bude Křížová cesta ke křížku v Proskovicích Křížová cesta v přírodě. Sraz v 15.00 hod v Proskovicích u kříže.
V neděli 25.3.2012 bude křížová cesta auty do Hradce nad
Moravicí. Sraz v 15.00 hod na místě.
Pravidelné křížové cesty ve farním kostele budou každý pátek
v 17.30 hod. před mší svatou a v neděli v 14.45 hod. Všichni jsou
srdečně zváni.
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06.55

Za matky v požehnaném stavu, za lékaře a státníky, ochranu života od početí do
přirozené smrti.
Za všechny živé služebníky Boží, za jejich stále zdraví duchovní i fyzické a za neustále
provázení Duchem sv., za věrné a svědomité následování poselství Pána Ježíše v lásce a
službě bližním.
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Za + Milušku Davidovou, rodiče a živou rodinu.
Za + Martina Matěje, prarodiče a živou rodinu.
Za + rodinu Pchálkovou a Andrýskovou.
Za farníky.
Na úmysl dárce.
Sbírka na kostel
Za + Jana a Marii Doležílkovy.
Za živou a zemřelou rodinu Dlouhou a Kudělkovou a duše v očistci.
Za + Václava Sýkoru a jeho dvě manželky Jarmilu a Miladu.
Za + Marii Adamusovou, manžela a vnuka.
Za + Ludmilu Davidovou a rodiče.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou.
Za dar zdraví a další Boží ochranu pro celou rodinu Foltovou.
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Za + Vladimíra Kopku, tři sestry a rodiče..
Za + Aloise Matěje, rodiče a živou rodinu.
Za + Jiřinu Doležílkovou, manžela a rodiče z obou stran.
Za + Marii Lindovskou, manžela, rodiče a duše v očistci.
Za zemřelého Františka Kaloče, manželku, dva syny a živou rodinu.
Za farníky.
Za + Anežku Matějovou, manžela a syna.
Za živou a zemřelou rodinu Foltovou.
Za + Josefa a Annu Urbánkovy, syna Miloše a živou rodinu.
Za + rodinu Havlinovou a příbuzenstvo.
Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Filoménu Valovou, manžela, syna s manželkou, strýce a tetu Chumchalových.

Za + Evu Doležílkovou.
Za + Jana Šupolu, jeho manželku Uršulu a za živou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na potřeby diecéze.
Za + Jiřinu Hermovou, manžela, rodiče a sourozence.
Za živou a zemřelou rodinu Hořínkovou a Svěchovou.
Za + Jarmilu Minkovičovou a manžela.
Za + Bedřicha Nováčka, manželku Marii a rodinu z obou stran.
Za + Oldřicha Zdráhala, manželku Julii a živou a zemřelou rodinu.
Poděkování za 80 let života, další Boží ochranu a dar víry pro celou rodinu.

Za rodinu Svěchovou.
Za farníky.
Za + Marii Procházkovou a živou a zemřelou rodinu.
Za + Josefa Foltu a manželku.
Za + Alžbětu Šeredovou, manžela, zemřelé děti a živou rodinu.

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste oč chcete a stane se vám.
Jan 15,7

