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Náboženství pro dospělé
Pondělí
10.12.2012

20.00 hod

Čtení Bible
Úterý

po mši svaté

11.12.2012

Modlitby Taizé
Sobota
15.12.2012

Úvodník
Prožíváme zakončení liturgického roku - Slavnost Ježíše Krista Krále.
Když papež Pius XI. v roce 1925 vyhlásil tuto slavnost poprvé, chtěl
připomenout důležitou myšlenku: všechna království tohoto světa
vznikají a zanikají, králové přicházejí a odcházejí, je však Jeden, Jehož
království trvá navěky
a Jeho panování je bez
konce.
Liturgická
čtení
závěru
církevního
roku
připomínají
pomíjivost
tohoto
světa, Ježíš mluví o
posledních
věcech
člověka a o konci časů.
Spíše než strach a
obavy v nás mají
znovu vzbudit důvěru
v Krista Krále, do jehož království jsme byli všichni povoláni a kam
směřujeme.
o. Jan

19.00 hod

Adventní věnce
V sobotu 1.12. od 15. hod. do 18. hod. si můžete přijít vyrobit adventní věnec v
prostorách Základní školy ve Staré Bělé.
S sebou zahradní nůžky a kleště. Chvojí bude k dostání zdarma. Můžete si
zakoupit potřebný materiál.
Zvou Skauti a Orli
Duchovní obnova v Krmelíně
Srdečně zveme všechny farníky na adventní duchovní obnovu, která proběhne
o víkendu od 30. listopadu do 2. prosince v kostele v Krmelíně, pod vedením
P. Jan Szkandery, spirituála kněžského semináře v Olomouci. Program:
Pátek 30.11.
18.00h mše svatá - úvod, pro všechny
Sobota 1.12.
9,00h
11,00
14,00 -16,00
14,00- 14,30
14,30- 16,00
16,00

promluva pro ženy
promluva pro muže
výstav Nejsvětější Svátosti +adorace
zpytování svědomí - vede kněz (na způsob kající bohoslužby)
příležitost ke svátosti smíření, pohovoru (2 kněží)
mše svatá s promluvou (pro všechny)

Neděle 2.12
8,45h

nedělní mše svatá, zakončení

Videoprajekce U2
Chci Vás pozvat na soukromou akci, kdy bude v rámci video projekce
promítat Jiří Fliedr, zvaný Dědek, písně od U2. Akce se uskuteční v
sobotu 1. 12.2012 od 19 hod. v Katolickém domě ve Staré Bělé. Pivo a
drobné laskominy budou k zakoupení. Vstupné bude dobrovolné (na
náklady pronájmu sálu, techniky atd.), celkový výtěžek (vstupné a
občerstvení) pak předáme TV NOE, která nám půjčuje plátno a projektor.
Milovníci U2, jste srdečně zváni.
Michal Hořínek
Mikulášské představení
Orel a Skaut ve Staré Bělé zvou všechny děti malé i ty odrostlé v neděli
9.12.2012 na pohádku O nesmělém vojáčkovi. Začátek představení bude
v 16.00 hod v Katolickém domě ve Staré Bělé. Děti ať si přinesou
vlastnoručně vyrobenou ozdobu na vánoční stromeček.
Adventní koncert
V neděli 16.12.2012 v 16.00 hod se uskuteční v kostele sv. Jana
Nepomuckého Adventní koncert pro mobilní hospic Charity Ostrava.
Vystoupí zde komorní vokální sbor CANTICUM NOVUM se svým
hostem HA-NI DUO. Vstupné bude dobrovolné a výtěžek podpoří
Mobilní hospic a ošetřovatelskou službu Charity Ostrava.
Všichni jsou srdečně zváni.
Putování ke křížku
V neděli 16.12.2012 odpoledne v od 15.00 hod. zvou Proskovice všechny
děti a jejich rodiče k adventnímu putování ke křížku v poli.
Za pořadatele Martin Mešík
Vánoční posezení
MO KDU-ČSL zve farníky na tradiční vánoční posezení, které se koná
v neděli 30.12.2012 v 15.00 hod v zasedací místnosti Lidového domu.
Posezení zpříjemní otec Jan svým vyprávěním. Na ochutnávku přineste
své cukroví. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za KDU-ČSL Petr Bártusek
Farní ples
V příštím roce zahájí plesovou sezónu první farní ples, který se bude
konat v pátek 11.ledna 2013 v prostorách Katolického lidového domu od
19.00 hod. K tanci bude hrát skupina UFO, moderovat bude pan Artur

Kubica. Vystoupí TŠ Trend, hostem bude známá zpěvačka Petra Janů se
skupinou Golem. Bude zajištěn domácí bufet a bohatá tombola.
Předprodej vstupenek je možno domluvit na tel. 603766393. Vstupné činí
150,- Kč bez večeře a 230,- Kč s večeří.
Srdečně zve otec Jan a za pořadatele pan Jaroslav Bajorek
Vánoční zpověď
Před Vánocemi bude možno přistoupit ke svátosti smíření v tyto dny:
Ve čtvrtek
20.12.2012
od 17.00 do 19.00 hod
V neděli
23.12.2012
od 15.00 do 17.00 hod
(Bude možnost cizího zpovědníka)
Vánoční pořad bohoslužeb v naší farnosti
Stará Bělá:
Štědrý den

24.12.2012
06.55 hod
Mše svatá + ranní chvály
15.00 hod
Vánoční mše svatá pro děti
21.00 hod
Vigilie Slavnosti Narození Páně
Slavnost Narození Páně
25.12.2012
07.30hod
Slavnostní mše svatá
10.00hod
Slavnostní mše svatá
Svátek sv. Štěpána
26.12.2012
07.30 hod
Slavnostní mše svatá
10.00hod
Slavnostní mše svatá
25.12. a 26.12. bude možnost navštívit jesličky v našem kostele od
11.00 hod do 17.00 hod.
Krmelín

Štědrý den
Sl. Narození Páně
Sv. sv. Štěpána

24.12.2012
25.12.2012
26.12.2012

22.00hod
08.45hod
08.45 hod

Půlnoční mše sv.
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.

Proskovice
Štědrý den
Sl. Narození Páně
Sv. sv. Štěpána

24.12.2012
25.12.2012
26.12.2012

22.00 hod
10.00 hod
10.00 hod
16.00 hod

Půlnoční mše svatá
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.
Zpívání u jesliček

Informace o bohoslužbách v naší římskokatolické farnosti naleznete na
stránkách www.starabela.farnost.cz

31.12.2012 Poslední den v roce bude mše svatá s adorací na poděkování
za uplynulý rok v 18.00 hod . Ve 23.30 hod je setkání v kostele s tichou
modlitbou a požehnáním.
Betlémské světlo
Letos o Vánocích budou skati opět roznášet Betlémské
světlo. Tentokráte již na 4. neděli adventní 23.12.2012
odpoledne. Světlo budeme roznášet pouze ve Staré Bělé,
Nové Bělé a v Proskovicích. Zájemci o donesení světla
domů se mohou zapsat na papír na stolečku uprostřed
kostela od 9.12. nebo se nahlásit Anně Krestové
(anca.krestova@seznam.cz). Světlo si bude možno vyzvednout také
v Živém Betlémě, který bude u fary na Štědrý den po dětské mši svaté,
jenž začíná v 15 hodin.
Uvítáme také zájemce na roznášení světla. Mohou se hlásit u Anežky
Zdráhalové (andaksanda@centrum.cz). Sraz na roznášení bude
23.12.2012 ve 14:00 v klubovně.
Požehnané Vánoce přejí starobělští skauti.
Sbírka dárků pro děti
Na Štědrý den, při dětské mši v 15 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého
ve Staré Bělé, budeme vybírat dárky pro děti v azylovém domě, pro
matky s dětmi v tísni a do ostatních zařízení specializovaných pro
opuštěné děti.
Děti potřebují nejvíce:
stolní hry (pexeso, karty, člověče nezlob se, …), psací potřeby (pastelky,
fixy, …), výtvarné potřeby (tempery, plastelínu, štětce,...), ppouzdro,
pohádkové knížky, plyšové hračky…
Dárky budou předány těmto zařízením: „Charitní dům sv. Zdislavy“,
„Dům sv. Eufrázie“, „Česká diakonie“.

Živý Betlém
Přijďte i vy prožít Vánoční atmosféru a zazpívat si koledy u Betléma. 24.
prosince po dětské vánoční mši, která se koná v 15:00 v kostele sv. Jana
Nepomuckého ve Staré Bělé. Sejdeme se na farské zahradě. Zazpívá
dětská schola, možnost odpálení Betlémského světla, živá zvířátka.
Těší se na vás a hezké Vánoce přeje skautské středisko Stará Bělá
A na závěr jeden příběh:
V hostinci nemáme jediné místo
Karlovi bylo dvanáct a chodil teprve do páté třídy. Dvakrát totiž propadl.
Byl to takový velký, pomalý dobrák, ale mezi dětmi byl oblíbený.
Vždycky byl milý, ochotný a měl ustavičně dobrou náladu. Jaksi samo
sebou se stal ochráncem nejmenších dětí.
Největší událostí školního roku bylo jako vždy vánoční představení.
Karel toužil hrát pastýře s flétnou, ale paní učitelka mu svěřila důležitější
roli – měl hrát hostinského. Karel se tak nebude muset učit mnoho textu a
svým vzhledem určitě dodá odmítnutí noclehu Josefovi a Marii na síle.
Před představením se sál zaplnil rodiči a příbuznými do posledního
místečka. Nikdo však neprožíval kouzlo Vánoc silněji než Karel.
Když nadešla jeho chvíle, Josef zvolna kráčel jevištěm a podpíral při
tom Marii. Josef zabušil na dřevěné dveře připevněné do papírových kulis.
Právě na to Karel v roli hostinského čekal.
„Co chcete?“ zeptal se zhurta, jakmile je uviděl.
„Hledáme nocleh.“
„Tak ho hledejte jinde. Hostinec je plný až po střechu.“ I když Karel
stál možná příliš nehybně, zněl jeho hlas velmi rozhodně.
„Pane, hledali jsme už všude, ale marně. Máme za sebou dlouhou
cestu a jsme k smrti unavení.“
„ V hostinci pro vás místo nemám,“ namítl Karel zamračeně.
„Prosím vás, pane hostinský, buďte od té dobroty, moje žena Marie
čeká dítě a potřebuje si někde odpočinout. Určitě pro ni nějaké místo
najdete. Už nemůže dál.“
V tomto okamžiku hostinský poprvé jako by roztál a pohlédl na Marii.
Následovalo dlouhé ticho. Dost dlouhé na to, aby v publiku vyvolalo údiv.
„Ne, Jděte pryč!“šeptala nápověda za kulisami. „
„Ne,“ opakoval Karel automaticky. „Jděte pryč.“

Josef k sobě zarmouceně přitiskl Marii, která mu nešťastně položila
hlavu na rameno, a odcházeli ze scény. Místo toho, aby hostinský Karel
zabouchl dveře, zůstal stát na prahu a díval se za vzdalujícím se párem –
s otevřenou pusou, tvář zachmuřenou starostmi a se slzami v očích.
Z ničeho nic se představení zamotalo.
„Josefe, nikam nechoď!“ zavolal Karel. „Vrať se i s Marií ke mně!“
a s širokým úsměvem navrhl: “Můžete přespat v mém pokoji.“ Podle
mínění některých ten hlupák Karel celou vánoční hru zkazil.
Ale pro jiné, a byla jich většina, tohle vánoční představení bylo
nejkrásnější ze všech, které v životě viděli.
Z knihy Bruna Ferrera: Vánoční příběhy pro potěchu duše
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Společenství shromážděná kolem eucharistie vytvářejí království pokoje tak
širokého, jak je širý celý svět.
Benedikt XVI, Myšlenky o eucharistii
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Za + rodiče Annu a Václava Menšíkovy a živou a zemřelou rodinu.
Stará Bělá
Za farníky.
Za + Josefa Foltu a manželku.
Za + Bohumila Hanzala, syna Dušana a živou rodinu.
Za + rodiče Ludmilu a Jaroslava Havránkovy, duše v očistci a živou rodinu.
Za + Eduarda Kopku, manželku, syna a dcery.
Za + Lucii Kozubkovou, manžela Antonína a živou a zemřelou rodinu.
Za + Vratislava Sýkoru, rodiče, bratra a živou rodinu.

07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55

Na jistý úmysl dárce.
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie
Za + rodinu Bukovskou, Novákovou, bratra, 2 švagrové, tetu a duše v očistci.
Ze zemřelé děti a živou rodinu.
Sbírka na potřeby diecéze
Za farníky.
Za + Jiřího Madara, živou a zemřelou rodinu.
Za živou a + rodinu Svěchovou a Hořínkovou.
Za + Marii Tichopádovou, manžela a syna.
Za + Marii Adámkovou, manžela, syna, sestry, švagry, rodiče a rodinu
Dluhošovou.
Za dar zdraví a další Boží ochranu.
Za + P. Dr. Pavla Forgače ( 1. výročí úmrtí).
Za Oldřicha Ševčíka a rodiče.
Za + Jiřího Stuchlého, rodiče a bratry.
Za farníky.
Za + pana Jaroslava Kokeše, manželku a syna.
Za + Antonii Ličkovou a Teofila Ličku.
Za + Marii a Josefa Hermovy a syna.
Za + Viléma Šindla, manželku, rodiče a vnuka.
Za + rodiče Alenu a Libora Nováčkovy, bratra, neteř a švagrovou.
Za + Annu Karkoškovou.
Za + rodiče Zitu a Rudolfa Prorokovy a rodinu Paličkovou.
Za + Jana Mrvu, duše v očistci a živou rodinu.
Za farníky.
Mše svatá a ranní chvály
Za děti ze Starobělské farnosti.
Za farníky.
Štědrý den
Za + Štěpána Holaina, manželku Annu a pravnuka Tomáše.
Na úmysl dárce.
Slavnost Narození Páně
Za + Miladku Pardýlovou, její rodinu a duše v očistci.
Na úmysl dárce.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Za + Řehoře Krejčíčka, manželku, dceru a vnuka Zdeňka.
Za + Antonína a Lucii Kozubkovy a živou a + rodinu.
Za + Karla Lyčku, manželku, zetě ing. Václava Rozehnala a duše v očistci
Za + Viléma Šindela, živou rodinu a za živou a + rodinu Ducháčkovou.
Za farníky.
Sbírka na opravu kostela
Za + Emila Nováčka, živou a + rodinu.
Svátek Svaté Rodiny
Za farníky.
Poděkování za rok 2012
Předpůlnoční adorace.
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