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ČERVEN 2012

Kněžský hrob
Návštěvníci hřbitova si jistě
všimli, že začaly úpravy
kněžského hrobu, který je ve
vlastnictví naší farnosti.
Realizace nového pomníku
byla dlouhodobě odkládána.
Stávající provizorium bylo od
smrti pana kanovníka Josefa
Stříže v roce 1956.
Byl demontován litinový kříž
a odstraněn zvětralý betonový
rám hrobu. Kříž z konce 19.
století byl značně zkorodován
a po demontáži se navíc
zjistilo, že byl v minulosti
opravován, neboť ve
své horní třetině byl zlomen.
Kříž bude očištěn pískováním
a konzervován pokovováním.
Na nově vybetonovaný rám
bude zhotoven nový pomník
s tím, že původní kříž bude
do něj vhodně zakomponován.
Materiální náklady uhradí sestra a bratr zemřelého P. Pavla Forgače z jeho
pozůstalosti. Pomník bude zhotoven podle návrhu Ing. arch Lukáše Gelnara.
Přípravné práce zajišťují někteří famíci.

Všem. kteří se podílejí na realizaci nového pomníku, patří dík. Nová úprava
bude jistě důstojnou připomínkou kněží (P. Josef Stříž, P. Jaroslav Bárta, P.
Pavel Forgač), kteří v tomto hrobě očekávají vzkříšeni.
o. Jan

ZVEME VAS ! ZVEME VAS ! ZVEME VAS ! ZVEME VAS !
7.6.
Mše svátá:
9.6.
15.6.
16.6.
24.6.

Slavnost Těla a krve Páně ( Boží Tělo)
16.45 Krmelín
18.00 Stará Bělá
Pěší pouť do Frýdku-M ístku
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Pam átka Neposkvrněného Srdce Panny M arie
Pouť v Krmelíně

Pravidelné akce:
7.6. a 21.6.
9.30
11.6. a 25.6. 20.00

Skřítek kvítek
Náboženství pro dospělé

V neděli 3. června se bude konat na farské zahradě Dětské odpoledne.
Všechny děti a jejich blízcí jsou srdečně zváni. Začátek v 15.00 hod. Bližší
informace jsou na nástěnce v předsíni kostela nebo na farním webu. V případě
špatného počasí se bude akce konat v Katolickém domě.
Markéta

Pěší pouť do Frýdku
V sobotu 9.června 2012 se koná již 14. pěší pouť do Frýdku k Panně Marii
Fiýdecké. Odchod od kostela v 04.30 hod ráno.Mše sv. v Mariánském kostele
ve Frýdku bude v 8.00 hod. Srdečně jsou všichni zváni.

Fotbalový turnaj
V neděli 17.6.2012 proběhne Farní turnaj v malé kopané na farním hřišti u
kostela. Registrace začíná ve 14,00 a zahájení je naplánováno na 14,30.
Maximální počet hráčů v družstvu je 4 (bude se hrát ve třech). Zápisné je 50kč
na družstvo. Je doporučeno věkové omezení od 14ti let. Akce proběhne za
každého počasí! Všichni jste srdečně zváni. Těší se
pořadatelé Orel Stará bělá

Poděkování
Starobělští skauti děkují všem, kdo zakoupením hrnečku s motivem kostela
přispěli na opravu fasády této dominanty. Bylo vybráno bezmála 19.700,- Kč.
K poděkování se připojuje i otec Jan.

Koktejl hudby a duchovna na Vás vylije... Slezká lilie!
Tento víkend vykvete již podruhé v Ostravě unikátní mezinárodní hudební
festival.
Téměř dvě stovky účinkujících z šesti zemí představí v sobotu 9.června široký
rozsah hudebních žánrů křesťanské hudby a to ve vnitřních prostorách Avion
shoping parku a na hlavním jevišti v Ostravě Kunčičkách. Zde se navíc můžeme
těšit už v časných odpoledních hodinách na koncert Bratří Ebenů a večer pak na
Dana Bártu s Triem.
V neděli lO.června se zde setkáme s indickým charizmatickým misionářem
Jamesem Manjackalem za doprovodu dnes již legendární scholy Střípky.
Vysokou kvalitu zvuku, efektové osvětlení i catering zajišťují renomované
firmy.
Areál hlavního pódia s kapacitou 2 500 návštěvníků je z poloviny zastřešen.
„Přímý přenos sobotního programu sice zprostředkuje televize Noe, ale raději si
přijďte sami poslechnout nevšední mnohožánrovou hudbu či prožít setkání
s Něčím, co nás přesahuje!“ vzkazují pořadatelé.
Mi-rw. slezskalil ie. cz

Lidové misie ve Frýdku
Ve dne 9.7. - 11.7. 2012 proběhnou ve Frýdku, v bazilice Navštívení Panny
Marie, lidové misie indického řeholního kněze, misionáře P. Anthony Sajiho,
který v minulosti navštívil i naší farnost.
Program:
17.30 - 18.30 hod promluva
17.45 - 20.00 mše svátá ( slouží místní kněz, koncelebruje
P. Anthony s ostatními kněžími. Všichni jsou srdečně zváni.
Bližší informace na nástěnce v kostele.
Jan Skácel
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Za + Bohumila a Ludmilu Branichovy, Vladimíra Korpase a živou rodinu.
Poděkování za dar zdraví k 90 letům života a prosba a další B. ochranu, za zem řelé rodiče,
m anžela a sourozence a za živou rodinu Kudělkovou.

Za + Rudolfa a Rozálii Foltovy.
Za + Jiřího Stuchlého a živou rodinu.
Za famíky.
Z a + Ing. Václava Rozehnala, Karla a Jaroslavu Lyčkovy, živou

a zem řelou rodinu a duše

v očistci.
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Za + Oldřicha Paličku, manželku a živou rodinu.
Za + Heřmana Petrovského, dvě manželky, dceru a zetě.
Za + Rudolfa Šugara, manželku, rodiče a sourozence z obou stran.
Slavnost Těla a krve Páně
Za + Antonína Návrata, manželku a syny.
Za + Arnošta Adámka a sourozence.
Za + Jana Gábora, dvě manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Annu Urbanovou, manžela a vnuka Radima.
Za famíky.
Za + Karlu Vašíčkovou, manžela, dceru, 2 zetě a vnuka.
Za rodinu Boškovou a Brejcovou.
Za + Julii Zdráhalovou, manžela Oldřicha a duše v očistci.
Za + Aloisii Chamrádovou, manžela a děti.
Za + Zdeňku Košárkovou a živou rodinu.
N a úmysl dárce.
Za + Marii Foltovou, manžela* jejich rcdiče a živou rodinu.
Za rodinu Hořínkovou a Svěchovou a za dary Ducha svátého.
Za famíky.
Za + rodinu Novákovou,Bukovskou, bratra, 2 švagrové a duše v očistci.
Za + Ladislava Kaděru, dvě manželky, zetě a živou rodinu.
Za + Oldřicha Adamuse, manželku, sestry a vnuka.
Z a + Ludmilu Slavíkovou, Františka Slavíka.m anžela Miroslava, vnuka Tomáška, švagra
Oldřicha a živou rodinu.
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P. Jaroslava Karhana a duše v očistci.
+ Ing. Josefa Cholevu.
+ rodiče Marii a Michala Zemanovy z Nové Bělé.
famíky.
+ Jana Gábora, dvě manželky,sourozence a duše v očistci.
+

Z a + Metoděje Kokeše, m anželku, bratra Vladim íra s m anželkou a rodiče z obou stran.

Za + Františku Březinovou a za zemřelou i živou rodinu.
Za + Ladislava Nováčka, manželku, 2 vnuky a duše v očistci.
N a p o d ě k o v á n í z a 50 let ž iv o ta s p ro sb o u o z d ra v í a B o ž í o c h ra n u p ro c e lo u
N a poděkování za 801et života a za další Boží ochranu a pomoc.
Za + Antona Ritzingera a živou rodinu.

Bohu patří země a vše, co je na ní, svět i ti, kdo v něm žijí.
(Žalm 24:1)
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