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Úvodník
Nový Rok je jenom jeden, ale nových roků hned několik. Tak například
církevní rok začínáme první adventní nedělí, školní rok 1. září, popřípadě
první zářijové dny, když prvního připadne na víkend. Začátek školního
roku prožívají nejenom děti (studenti) a učitelé, ale spolu s nimi my
všichni - rodiče a učitelé. Snažíme se je znovu povzbudit v jejich práci,
motivovat, vést k vytrvalosti a spolu s nimi stanovit cíle (ta čtyřka už tam
na pololetí nebude).
Na Nový Rok si dáváme předsevzetí, v adventu podobně (možná jenom v
jiné oblasti). Co popřát
do nového školního a
jaké předsevzetí dát
nejenom školákům, ale
nám
všem?
Snad
abychom nezapomněli
na to, že se učíme celý
život a máme být
otevřeni pro nové
informace.
A jako křesťané znovu
vstoupit
do
školy
Ježíšovy, ve které on
sám učí, vede a
vychovává.
o. Jan

Školní výlet na Brestovou
Letos již podruhé se vydala skupinka nejodvážnějších žáků z
Náboženství pro dospělé, za doprovodu třídního učitele o. Petra Eliáše,
na noční výstup na vrchol Brestová v Západních Tatrách.
Ve 21.00 hod. jsme vyrazili od chaty Zverovka v Zuberci
vyzbrojeni velkými batohy, svítilnami, spacáky, karimatkami a teplým
oblečením na 1900m vysokou horu. Pomodlili jsme se a pomalu stoupali
za zpěvu chval našemu Hospodinu, aby nás přece jenom náhodou
nepotkal medvěd, vzhůru. Nebe se vyjasnilo, na cestu nám svítily hvězdy
a ukázal se nám i měsíc. Ve 3 hodiny ráno jsme si zdřímli ve výšce
1750m a posilněni kávou a čokoládou jsme urazili poslední kus cesty na
vrchol. Počasí nám tentokrát opravdu přálo a my jsme mohli v 5.25 hod.
obdivovat nádherný východ slunce. Slunce- symbol vzkříšení Pána Ježíše.
Slunce- symbol světla, které všechny ozařuje a vyvádí z temnoty. Proto
vystupujeme na horu, abychom mohli s úžasem shlédnout na svět, který
stvořil náš Bůh Otec a poklonit se našemu Stvořiteli.
A pak, potěšení na duchu, jsme se vydali na cestu dolů za svitu
tentokráte slunce. Unaveni ale šťastni jsme v 9.00 hod. dorazili zpět k
chatě Zverovka. Aleluja!
Do náboženství pro dospělé a na další noční školní výlet Vás zvou
Jana, Petr, Tomáš, Jana, Marta, Tereza, Janča, Šimon, Justa a otec Petr.

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
PRO MAMINKY
První poprázdninové setkání maminek s předškolními dětmi - Skřítek Kvítek proběhne ve čtvrtek 13. září od 9:30 hod. na faře.
Zveme všechny maminky, které mají čas a chtějí se společně neformálně
setkávat. Na každé setkání je připravený krátký program pro děti, malé
občerstvení a povídání, hraní a ... Setkávání probíhají vždy jednou za 14 dní,
každý lichý čtvrtek od 9:30 hod. na faře.
Markéta Jurišicová
tel.: 774740443

NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ
V pondělí
ve 20.00 hod
( Po domluvě s otcem Petrem).

ČTENÍ Z BIBLE
Pokračování Čtení z Bible s otcem Janem začne v úterý 4.září po večerní mši
svaté.
Všichni jsou srdečně zváni.

NÁBOŽENSTVÍ
Výuka náboženství začíná v týdnu od pondělí 17.9.2012. Děti ze Staré Bělé,
Proskovic a Nové Bělé se budou učit na faře, v Krmelíně ve škole. Přihlášky je
možno si vyzvednout vzadu v kostele na stolečku a vyplněné odevzdat
v sakristii nebo na faře. Bližší informace budou na nástěnce v kostele.
DĚTSKÁ SCHOLA
V pátek 7.září v 16.30 hod začíná dětská schola. Všechny děti jsou srdečně
zvány.
Vedení dětské scholy
DÍVČÍ FLORBAL
Zveme všechny nadšené florbalové holky od 12ti let mezi nás. Hrajeme každý
pátek od 19 hod v tělocvičně ve Staré Bělé. Začínáme v pátek 7.9.2012. Více
informací u Veroniky Bandíkové, tel. 605 247 713. Hokejka není podmínkou,
možnost zapůjčení.
Veronika Bandíková
SKAUTSKÝ DEN VE STARÉ BĚLÉ
Chcete si vyzkoušet skautování v praxi? Tak si udělejte čas a přijďte se svými
dětmi, v sobotu 8. září od 15 hod. ke skautské klubovně ve Staré Bělé u kostel a
zúčastníte se již 4. ročníku Skautského dne ve Staré Bělé. Bude připraveno
odpoledne plné her, soutěží, poznávacích zážitků – můžete si vylézt na
horolezeckou stěnu, zastřílet z kuše a zahrát velkou společnou hru se všemi, kdo
budou přítomní. Od 17 hod. si můžete opéct párky a společně zazpívat u
táboráku . V neděli 9. září od 10 hod. zakončíme Skautský den mši svatou
v kostele sv. Jana Nepomuckého, kde budeme všichni skauti v kroji.
Za skautské středisko zve Pavel Stuchlý a Markéta Nováčková
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
V sobotu 29.9.2012 se uskuteční v kostele sv. Jana Nepomuckého v18.00 hod.
koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. V tento den nebude
večerní mše svatá.
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Za + rodinu Lyčkovou.
Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Marii Adamusovou, manžela, rodiče a duše v očistci.
Za farníky.
Za + Aloise Perdykulu, zetě a rodiče z obou stran.
Na úmysl dárce.
Za + Václava Matěje, manželku a duše v očistci.
Za živou a zemřelou rodinu Foltovou a Matějovou.
Za + syna Jiřího Gospoše.
Za + Ludmilu Volnou, manžela, syna sourozence a duše v očistci.
Za + Miroslava Strakoše a živou rodinu.
Za + Ludmilu a Václava Hořínkovy a živou rodinu.
Za skauty.
Za + Josefa a Veroniku Doležílkovy, syna Václava a manželku.
Za + rodiče Dominika a Annu Pavlíkovou.
Za živou rodinu Novákovou, Foltovou a Hrabovskou a za dar víry
pro celou rodinu.
Na poděkování za 70 let života a další Boží ochranu.
Za + Václava Menšíka a živou rodinu.
Za + Ludmilu Volnou, manžela a syna a + Ludmilu Staňkovou, manžela a dva syny.

Na poděkování za 25 let manželství a za děti.
Za farníky.
Sbírka na církevní školy.
Za + Annu Weinlichovou a celou živou rodinu.
Za Ladislava Nováčka, manželku, 2 vnuky a duše v očistci.
Za + Antonína Poláka, manželku, snachu Annu a manžele Lipinovy.
Za + Otýlii Pirklovou, sourozence a duše v očistci.
Za + Ludmilu Myškovou, manžela, syna Václava a rodiče.
Za + Václava Valu, rodiče a živou a zemřelou rodinu.
Za Ivanu Kabzanovou, živou rodinu a duše v očistci.
Za + Zdeňka Lyčku, manželku a syna Zdeňka.
Za farníky.
Za + Miloše Kubicu a Václava Dlouhého.
Za + Růženu Forgačovou – 1. výročí úmrtí.
Za milost svaté víry pro děti na přímluvu Panny Marie a za + manžela.
Za + Václava Matěje, manželku rodiče a duše v očistci.
Na poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu.
Za + Oldřicha a Julii Zdráhalovy a živou a zemřelou rodinu. Sv. Václava
Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro celou
rodinu a za zemřelé rodiče z obou stran.
Za farníky.
Sbírka na opravu kostela

Za + Adélu Skácelovou.

Nic tě nemá znepokojovat, nic lekat. Trpělivost dosáhne všeho.
Terezie z Avily

