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LISTOPAD 2012
Ě

Úvodník
Světýlka. Tisíce světel na nás září v listopadovém čase z naších hřbitovů.
Znamení Krista, který je světlem světa a jehož světlo jsme přijali na křtu
svatém. Světly na hrobech chceme vyjádřit, že naší zemřelí to světlo
Kristovo donesli až k
setkání s Bohem a dál žijí u
něho. Mnozí z nich však
potřebují ještě čas očištění
a proto na ně pamatujeme
ve své modlitbě při
návštěvě hřbitovů. Při
dodržení
obvyklých
podmínek
(milost
posvěcující, svaté přijímání,
modlitba na úmysl svatého
otce) a modlitba za zemřelé
na hřbitově můžeme získat
odpustky pro duše v očistci. Toto je možné od 1.-.8. listopadu, tento rok
na žádost kard. Duky byl pro Českou republiku tento čas rozšířen od
25.10.-8.11. Využijme tento čas k prospěchu našich zemřelých.
o. Jan

NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ
Pondělí
29.10.2012
Pondělí
12.11.2012
Pondělí
26.11.2012

20.00 hod
20.00 hod
20.00 hod

ČTENÍ BIBLE
Úterý
13.11.2012
Úterý
27.11.2012

po mši svaté
po mši svaté

1.11. a 2.11. Slavnost Všech svatých a Památka zesnulých
Příležitost ke svátosti smíření k získání plnomocných odpustků pro duše
v očistci bude:
1.11.
16.00 – 18.00 hod
2.11.
16.00 – 18.00 hod
3.11.
17.00 – 18.00 hod
Krmelín mše svatá 1.11.
2.11.

16.45 kostel
16.45 hřbitov

Pobožnost na hřbitově ve Staré Bělé
Neděle
4.11.
15.00 hod
Průvod světel
Zveme všechny děti na tradiční Průvod světel, který se bude konat v
pátek 9. listopadu po dětské mši svaté, která bude vyjímečně již v
17:00 hod. Půjdeme od kostela s rozsvícenými lampiony či lucernami na
hřbitov, kde se krátce pomodlíme za zemřelé.
Markéta Jurišicová

1.

Den deskových her
18. 11. 2012 v 15.00 – 18.00 hod se pořádá Den deskových her ve
vestibulu základní školy ve Staré Bělé. Zápisné činí 10,- Kč, pro každého
hráče bude přichystán čaj a tatranka. Přijď si zahrát hry tradiční i
netradiční, poznej nové kamarády a okořeň si den vítězstvím.
Martina Hořínková tel.732 478 357
Krmáš 11.11.2012- Výročí posvěcení kostela
Slavnostní mše svatá
07.30 hod
10.00 hod
Setkání farníků v Katolickém lidovém domě
V neděli 25.11.2012 na Slavnost Krista Krále se bude konat odpoledne od
15.00 hod již tradiční Poděkování farníkům. Všechny farníky srdečně zve
a na setkání s nimi se těší otec Jan.
Modlitby Taizé
Milí spolufarníci (všech věkových kategorií :))!
Už v předchozích letech jsme se společně mohli scházet při modlitbách
Taizé. Letos, po kratší pauze, jsme se rozhodli tyto modlitby obnovit.
Budou probíhat každou 2. sobotu v měsíci v 19:00 hodin v kostele sv.
Jana Nepomuckého.
Příští modlitby budou 10.11.2012. Budeme rádi, když se připojíte. Po
modlitbě si můžeme popovídat na faře u teplého čaje a dobré buchty.
Těší se na Vás Pán Ježíš, Duch svatý a Bůh Otec!
Tyto modlitby si vzala na starost mládež z farnosti.
Duchovní obnova
Srdečně zveme všechny farníky na adventní duchovní obnovu, která
proběhne o víkendu od 30. listopadu do 2. prosince v kostele v Krmelíně.
Bližší program bude upřesněn.
Křesťanství, katolictví, není hromadou zákazů, ale pozitivní alternativou.
Benedikt XVI.,
Myšlenky o rodině

4.
Ne
5.

06.55
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55

Poděkování za 70 let s prosbou odar zdraví. Sl. Všech svatých
Za + Ludmilu Rohlíkovou a rodinu z obou stran.
Stará Bělá
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Za živou a zemřelou rodinu Klimkovou.
Za rodinu Boškovou a Brejcovou.
Za + Miloše Staňka, dvoje rodiče a živou rodinu.
Za farníky.
Na poděkování za dar manželství.

6.
7.

18.00
06.55

Za + rodiče Marii a Michala Zemanovy z Nové Bělé.
Za + Zdeňka Staňka, živou rodinu a duše v očistci.

8.

06.55

Za Miroslava Nováčka, manželku Boženu, za nedožitých 75 let Jiřího Kranicha, +
Stanislava Hoduru a živou a zemřelou rodinu.

9.
10.

Za + Jana Stuchlého, rodiče a bratra.
Za zdraví s prosbou o další Boží ochranu pro rodinu.
Za + Václava a Marii Krejčíčkovy.
Poděkování za život a za Boží přátelství.

25.
Ne
26.

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

27.

18.00

28.
29.
30.

06.55
06.55
18.00

2.
3.

11.
Ne
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Ne
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Za všechny nemocné, utiskované a pronásledované křesťany na celém světě, za
jejich pevnou víru a naději, že Pán jejich trápení spravedlivě na věčnosti odmění.

Na poděkování za 30 let manželství s prosbou o další B. ochranu pro celou rodinu.

Za + Adolfa Šuléře, manželku, syna Ladislava a zetě Ludvíka.
Za živé a zemřelé Boromejky.
Za + Vlastimila Javorka, oboje rodiče a duše v očistci.
Za + Leonarda Volného, manželky, sourozence ,rodičče a duše v očistci.
Za zemřelou rodinu Sýkorovou.
Na úmysl dárce.
Za živou a + rodinu Stuchlíkovou, Olšákovou, prarodiče a duše v očistci.
Za Amálii a Cyrila Olšovské.
Sbírka – Den Bible
Za farníky.
Za + Šarlotu Indrovou, manžela a sestru Annu s manželem.
Za + Teodora, Julii a Miladu Ševčíkových.
Za Kamilku Solskou, rodinu Pachulovou a Veselou.
Za + rodiče z obou stran, dvě sestry s manžely, dvě švagrové a uzdravení kořenů.

Za + rodinu Tvrdou, Antonínovou, Miklošovou, Hořínkovou a Valovou.
Za + Cyrila a Karlu Chmelařovy.
Za + Zdenku Holainovou, manžela, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za + děti Aleše a Marii a bratrance Matěje.
Sbírka na kostel
Za farníky.
Poděkování za 20, 30, 50 let života, za maturitu a poděkování za promoce
a za duše v očistci.
Za všechny křesťany, kteří svou cestu k Bohu upřímně hledají a za jejich
hluboké naplnění Duchem Svatým.
Za živou a + rodinu Kudělkovou.
Za + Františka Sojku, manželku, syna a rodiče.
Za + Josefa a Marii Strakošovy a sourozence

