připojili. Ti, kdo přicházejí pravidelně, se s Vámi rozdělí o breviář,
postupně chceme zakoupit další exempláře.
o. Jan

02/2013

ÚNOR 2013

Úvodník
Po několika týdnech Nového roku se ptáme: Jak dlouho nám
vydrželo novoroční předsevzetí, kdy jsme chtěli upřímně začít znova a
jak dlouho nám trvalo najet do "starých kolejí"? Nemá cenu naříkat sami
nad sebou, ale uvědomit si, že Bůh nám dává vždy znovu a znovu
příležitost k novému začátku (slova z úvodní liturgie Popeleční středy).
Jedním ze způsobů, jak začínat znovu je modlitba Ranních chval, kterou
se už nějaký čas modlí skupinka věřících vždy v pondělí v 6,00h ráno v
našem kostele. Pro ty, kdo jdou do práce, pro ty, kdo chtějí začít týden
před Boží tváří, pro všechny, kdo chtějí začít nový týden prosbou o Boží
přítomnost. Tímto jsem chtěl pozvat všechny, kteří mají čas, chuť, aby se

Kněžský hrob.
V průběhu loňského roku byla postupně realizována nová úprava
kněžského hrobu, který je ve vlastnictví naší farnosti. Celkové náklady za
restaurování původního litinového kříže, za dvě nové pomníkové desky a
za nový rám hrobu dosáhly cca částky 90 000Kč. Některé práce byly
vykonány zdarma. Celá uvedená cena byla v jednotlivých etapách
uhrazena z pozůstalosti P. Dr. Pavla Forgače. Všem, kteří jakýmkoliv
způsobem přiložili ruku k dílu, patří poděkování. Nová úprava kněžského
hrobu je tak důstojnou připomínkou kněží, kteří zde očekávají vzkříšení.
o. Jan
Tříkrálová sbírka 2013
Drazí farníci, dovolte mi, abych Vám jménem Charity Ostrava a
Charity sv. Alexandra, které organizují sbírku v naší farnosti, poděkoval
za Vaši finanční i jinou podporu Tříkrálové sbírky 2013. Vaše dary
budou opět použity především na pomoc potřebným v našem regionu,
částečně také v zahraničí. Konkrétně budou dary použity na rozvoj
chráněných dílen, kde nacházejí uplatnění zdravotně znevýhodnění lidé,
podporu sociálních služeb pro seniory. Dále bude pomoc určena pro lidi
v akutní nouzi, financování hospicových služeb, rozvoj chráněného
bydlení pro duševně nemocné apod. V celé Ostravě a okolí se do
pokladniček vybralo 1 342 794 Kč (v roce 2012 to bylo 1 306 343,-)
z toho v naší farnosti 241 382,00 Kč.
Konkrétně se vybralo:
Ve Staré Bělé
115.892,-Kč
V Nové Bělé
47.170,-Kč
V Proskovicích
28.963,-Kč
V Krmelíně
49 357,-Kč
Celkem
241.382,-Kč
Nárůst v r. 2013
o 6.829,-Kč

( v roce 2012 – 112.635,-Kč)
( v roce 2012 – 47.844,-Kč)
( v roce 2012 - 25.593,-Kč)
( v roce 2012 - 48.481,-Kč)
( v roce 2012 – 234.553,-Kč)

Velké díky patří také těm, kteří se aktivně podíleli na hladké
organizaci sbírky v naší farnosti, věřte, že bez těchto dobrovolníků, by
Tříkrálová sbírka nemohla vůbec proběhnout. Prosím o zachování přízně
i do dalších let.
Zdeněk Staněk

rytmickým písním a chvalozpěvům, nebojíte se také trošku
improvizovat, máte týmového ducha a dokážete snést nedokonalosti
druhých, přijďte mezi nás.
Scházíme se každý čtvrtek od 19:00 do 20:30 na faře ve Staré Bělé.
Už teď se na vás těšíme ☺

Marie Sýkorová

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi
14.02.2013
9.30
Skřítek Kvítek
28.02.2013
9.30
Skřítek Kvítek
Náboženství pro dospělé bude upřesněno otcem Petrem
Čtení Bible
Úterý

12.02.2013
26.02.2013

Modlitby Taizé
Sobota
16.02.2013

Divadelní představení -Evžen Oněgin
V neděli 24.2.2013 od 15.30 hod se uskuteční v Katolickém
lidovém domě divadelní představení EVŽEN ONĚGIN. Starobělští Orli
srdečně zvou farníky na toto ojedinělé představení v podání Orlů
z Třebovické farnosti.
Michal Hořínek

po mši svaté
po mši svaté
19.00 hod

V neděli 10. 2. se odpoledne koná Pobožnost k Panně Marii Lurdské
v Bělském lese. Začátek v 15.00 hod. Všichni jsou srdečně zváni.
Ve středu 13. února je Popeleční středa, začíná postní doba. Mše svaté
s udílením popelce budou ve Staré Bělé v 06.55 hod a v 18.00 hod a
v Krmelíně v 16.45 hod.
Starobělská schola- pozvání
„Zaplesejte, spravedliví, Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit.
Hospodinu vzdejte chválu při citeře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti
strunách.
Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic“.

Starobělská schola hledá do svých řad nadšené hudebníky (převážně
pro hru na kytaru, dechové nástroje) i zpěváky všech hlasových
poloh (S, A, T, B). Pokud máte kladný vztah k liturgické hudbě,

A na závěr jeden příběh:
Modrá jeskyně
V jednom městě žil muž. Byl chudý a jeho myšlení bylo
jednoduché. Večer se vracíval po těžké dřině z práce unavený a se
špatnou náladou. S nenávisti pozoroval lidi, kteří si jeli v autech nebo
seděli na stoličkách v barech.

„Ti si žijou,“ bručel si, když jel namačkaný jako sardinka
v tramvaji. „Ti vůbec nevědí, co je to nějaké trápení…. Všechna smetana
je jen pro ně. Kdyby tak museli nést můj kříž!“
Pán velmi trpělivě naslouchal jeho nářkům. A jednou večer na
něho čekal u dveří jeho domu.
„A, to jsi ty, Pane?“ podivil se muž, když ho uviděl. „Nepokoušej
se mě usmířit. Víš moc dobře, jak je těžký kříž, který jsi mi naložil.“ Muž
se zlobil víc než kdy jindy.
Pán se dobrotivě usmál a řekl: „Pojď se mnou. Dám ti možnost,
aby sis vybral jiný“
Muž se náhle ocitl v ohromné modré jeskyni. Vypadala božsky. A
byla plná křížů: malých, velkých, vykládaných drahokamy, hladkých,
pokroucených.
„To jsou kříže lidí,“ pravil Pán. „Tak si z nich jeden vyber.“ Muž
neohrabaně odložil svůj kříž do rohu, otřel si ruce a začal s výběrem.
Vyzkoušel si jeden kříž, byl lehoučký, ale strašně dlouhý a
překážel při chůzi. Naložil si na záda kříž pana biskupa, ale ten ho
neuvěřitelně tížil, protože na něm leželo mnoho zodpovědnosti a mnoho
obětí. Jiný byl hladký a zdál se velmi lehký, ale když si ho muž naložil na
záda, začal strašně píchat, jako by byl plný hřebíků. Vzal tedy do ruky
stříbrný kříž, který na dálku zářil, ale zalil ho tak strašný pocit samoty a
opuštěnosti, že ho hned vrátil. Zkoušel a zase zkoušel, ale každý kříž měl
nějakou vadu.
Nakonec v tmavém koutě objevil malý kříž, byl už trochu
opotřebovaný. Nebyl ani příliš těžký, ani nepřekážel. Vypadalo to, že je
jako šitý na míru právě jemu. Muž si ho vítězoslavně hodil na ramena.
„Tento si vezmu!“ prohlásil. A vyšel z jeskyně.
Pán se na něj zahleděl chápavým pohledem. A v tu chvíli si muž
všiml, že si vybral právě svůj starý kříž, ten, který v jeskyni odložil do
kouta. Ten, který nosil celý život.
V ranním snění se nám život zdá vždy skvělejší ve srovnání s tím, jak
žijeme. Ale pravda se nakonec ukáže.
___________________________________________________________
Z knihy Bruna Ferrera:

Příběhy pro potěchu duše

1.

18.00

2.
3.
Ne
4.

07.30
18.00
07.30
10.00
06.55

5.
6.
7.
8.

18.00
06.55
06.55
18.00

9.

07.30
18.00

Za lékaře a zdravotní personál, aby sloužili nemocným s obětavostí, láskou a
zachraňovali život od početí do přirozené smrti.¨
Za Annu Kokešovou, manžela Jaroslava a syna Ladislava a za živou rodinu..

10.
Ne
11.
12.
13.

07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
18.00
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

Za farníky.
Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za dar živé víry pro celou rodinu.

14.
15.
16.
17.
Ne
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
Ne
25.
26.
27.
28.

Na poděkování za dar života a zdraví a za celou živou a zemřelou
rodinu Bandíkovou.
Za + Vincenta a Marii Glonkovy.
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Za + Karla Oravce, jeho manželku Anežku a za živou rodinu.
Za Libuši Dlouhou, manžela, zetě a živou rodinu.
Za farníky.
Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a přímluvu
Matky Boží pro celou rodinu do dalších dnů.
Za + Teodora Ševčíka a zemřelou rodinu.
Za + Jaroslava Foltu a manželku.
Za + syna Tomáše Luptovce a celou živou a zemřelou rodinu.
Za Annu Kokešovou, manžela Metoděje,jeho bratra s manželkou a synem a
rodiče z obou stran.

Za + Jana Gábora, dvě manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Josefa Kuděláska, manželku a duše v očistci.
Za + Marii Sýkorovou, živou a zemřelou rodinu.
Popeleční středa
Za + bratra Aloise a za živou rodinu.
Za + P. ThDr. Josefa Nováčka a jeho sestru Františku.
Za + Růženu Krčmářovou, dceru Marii a syna Víta.
Za Valentýna Šeděnku, manželku, 2 dcery, 2 syny a sourozence.
Poděkování za 30 let manželství a Boží ochranu rodiny.
Za farníky.
Sbírka na opravu kostela
Za + Miroslava Kubicu.

Za Aloise Matěje, manželku, syna, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za zemřelé Aloise a Olgu Kolářovy.
Za + rodinu Cigánkovou a duše v očistci.
Za + Vítězslavu Krejčíčkovou, manžela, dceru a vnuka Zdeňka.
Za zemřelého Vladimíra Kopku, tři sestry a rodiče.
Poděkování Pánu Bohu za 80 let života.
Za + Ing. Leopolda Ronovského, Jenovefu Havlákovou a živou a + rodinu.

Za živou a zemřelou rodinu.
Sbírka Halíř sv. Petra
Za farníky.
Za + Josefa Kokeše a za živou a zemřelou rodinu.
Za + Jana Mrvu, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Karla Holka, manželku, sourozence a rodiče z obou stran.
Za Aloise Matěje, rodiče a živou rodinu.

Víra je ctností, která umožňuje kontakt s Bohem a je základem nadpřirozeného života.
Dajczer T., Rozjímání o víře

