přímluvu Panny Marie Růžencové, abychom byli schopni vidět jednotlivé
situace našeho života jako růženec – jeden svázaný z mnoha zrnek.
.
o. Jan

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
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Úvodník
Kdo někdy skládal puzzle poznal kouzlo toho, kdy na začátku má před
sebou hromadu kousků obrázků, na konci se to vše poskládá do jednoho
krásného obrazu. Jednotlivé nesourodé a nedávající smysl kousky do sebe
postupně zapadají až dostanou svou podobu a smysl v celku.
V měsíci říjnu se více v modlitbě spojujeme s Ježíšovou matkou Pannou
Marií - modlíme se růženec, jehož jednotlivá tajemství rozjímáme. Jsou v
nich obsaženy zcela
konkrétní
situace,
jednotlivé „kousky
obrázků“ ze života
Marie i Krista. Maria
spoustě situací úplně
nerozuměla, nebyly ji
úplně
jasné,
ale
uchovávala to vše ve
svém srdci a vnímala
v tomto dění (ať
radostném, bolestném
nebo slavném) světlo
Božího vedení. Ona
také byla otevřená ke všem možnostem a všem překvapením ve svém
životě. Dávala věci do celkového kontextu Božího plánu, a tak uměla z
jednotlivostí uspořádat celek svého života. Prosme proto Pána na

PRO MAMINKY
11.10.2012

9.30

25.10.2012

9.30

Skřítek Kvítek pro maminky
s předškolními dětmi.
Skřítek Kvítek pro maminky
s předškolními dětmi.

NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ
Pondělí
8.10.2012
Pondělí
22.10.2012

20.00 hod
20.00 hod

ČTENÍ BIBLE
Úterý
2.10.2012
Úterý
16.10.2012
Úterý
30.10.2012

po mši svaté
po mši svaté
po mši svaté

RÚŽENCOVÁ POBOŽNOST V LURDECH V BĚLSKÉM LESE
V neděli 7.10.2012 v 15.00 se bude konat pobožnost k Panně Marii
Lurdské v Bělském lese. Všichni jsou srdečně zváni.
ZÁJEZD
V sobotu 13. října pojedeme auty do Mikulovic za P. Jirkou Urbánkem.
Cestou zpět se zastavíme ve Zlatých Horách k Panně Marii Pomocné.
Bližší informace a přihlášky v sákristii u pana Petra Bartuska.
ROK VÍRY
Na podnět papeže Benedikta XVI. začíná ve čtvrtek 11.října 2012 Rok
víry, který potrvá až do 24.listopadu 2013.
Ve čtvrtek 11.10.2012 v 18.00 hod v katedrále Božského Spasitele bude
zahájení Roku víry slavnostní bohoslužbou, již bude předsedat Otec

biskup František Václav Lobkowicz. Věřící jsou zváni k hojné účasti na
této bohoslužbě.
„Přejeme si, aby tento rok vzbudil v každém věřícím touhu vyznat svou
víru v plnosti a s novým přesvědčením, s důvěrou a radostí.“
(Benedikt XVI., Porta fidei 9)
Bližší informace naleznete na web. stránkách naší farnosti:
www.starabela.farnost.cz
MISIJNÍ MOST MODLITBY
Sobota
20.10.2012 21.00 Modlitba růžence ve farním kostele
MISIJNÍ NEDĚLE 21.10.2012
Výročí posvěcení kostela v Krmelíně- Slavnostní mše svatá v 8.45 hod.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ne
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
Ne

DIVADLO 21.10.2012 15.00 hod
Pro všechny z Vás, kteří máte rádi pohádkové příběhy,patří naše srdečné
pozvání k divadelnímu představení s názvem „ Když plamen přesáhne
knot svíčky“. Těšíme se na setkání s Vámi na Misijní neděli 21.10.
v 15.00hod v Katolickém domě ve Staré Bělé. Bližší informace na
nástěnce v kostele.
Zvou Orli a Skauti ze Staré Bělé
MISIJNÍ KOLÁĆ
V neděli 21.října se budou před kostelem ( po obou mších svatých a při
odpoledním divadelním představení) rozdávat, za dobrovolný příspěvek,
misijní balíčky koláčů, které upečou zdejší farníci. Výtěžek bude zaslán
na podporu misijního díla. Kdo by se chtěl zapojit do této akce, ten ať
přinese v sobotu 20.října. po večerní mši svaté nějakou upečenou buchtu
koláč, zákusek apod. na faru, kde se budou připravovat tyto balíčky.
Organizátoři

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ne
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Ne
29.
30.
31.

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
07.30
18.00
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
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55

Za + Maxmiliána Lindovského, manželku, rodiče a duše v očistci.
Za + Adélu Skácelovou.
Za + Amálii Olšovskou, manžela a syna.
Za + Marii Hradilovou, Danuši Pavlovou, Josefa Rymice a sourozence Sýkorovy.

Za + Danuši Pavlovou, Marii Hradilovou, manžely, rodiče a sourozence.
Na poděkování za 50 let života a další Boží ochranu pro celou rodinu.
Za + Jindřicha Foltu, manželku, jejich rodiče a živou rodinu.

Za živé a zemřelé členy živého růžence.
Za + Václava Nováčka, rodiče z obou stran, sourozence a živou rodinu.
Za Štěpána Karkošku a celou rodinu z obou stran, dar zdraví a přijatá dobrodiní.

Za živou a zemřelou rodinu Budinských.
Ke cti andělů strážných, za duše v očistci a živou rodinu.
Za + Františka Bureše a rodiče.
Za + Miroslava Tvrdého, rodiče a rodinu Pánkovou.
Za + Ing. Josefa Cholevu.
Za + Marii Jakubkovou, rodiče z obou stran a švagra Josefa.
Za + Petra Hořínka, rodiče, bratra a duše v očistci.
Za farníky.
Za + Terezii Nováčkovou, manžela, 2 dcery, 2 syny, 2 vnuky a duše v očistci.

Za + Františku Langerovou, manžela, 2 dcery, syna, zetě a duše v očistci.
Za + důstojného otce Vítězslava Andrýska, sestru Annu, rodiče a sourozence.

Za + Josefa Kokeše, živou a zemřelou rodinu.
Za + Jana Sýkoru, manželku a 2 syny.
Za + paní Boženu Holainovou.
Za + Stanislava Doležílka a Evu Doležílkovou.
Za členy živého růžence.
Sbírka na Světové misie
Za farníky.
Za + Cyrila Volného, manželku, syna a duše v očistci.
Za + Annu Nováčkovou.
Za + Jindřicha Hermu, manželku, rodiče a sourozence.
Za živou rodinu a další Boží ochranu.
Poděkování za 10 let manželství a ochranu rodiny.
Za + Františka Forgače a přízeň.
Za + Antonii Hořínkovou, manžela, syna, její sourozence a duše v očistci.
Za farníky.
Za + Annu Foltovou a manžela.
Za Ladislava Nováčka, manželku, 2 vnuky a duše v očistci.
Za duše v očistci.
Za + Jaroslava Foltu, k jeho nedožitým 88 letům života.

Rodina žije v pokoji, pokud se všichni, kdo k ní náleží,podřizují společné
normě.
Benedikt XVI., Myšlenky o rodině

