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Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi
Čtvrtek
14.03.2013
9.30hod
28.03.2013
9.30hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
11.03.2013
20.00hod
Čtení Bible
Úterý
12.03.2013
po mši svaté
Křížová cesta pro děti
V neděli 10. března. se uskuteční přírodní křížová cesta
v Proskovicích. Podle počasí cesta povede buď lesem ke křížku nebo
lesem na hřbitov. Start je v 15 hod od kostela. Všichni jsou srdečně
zváni.
Martin Menšík
Výjezdní křížová cesta
V neděli 17. března 2013 v 15 hod se uskuteční křížová cesta
Starobělské farnosti v Horní Lomné. Kancionály s sebou. Doprava
vlastními auty. Nabídněte prosím volné místo v autě těm, kteří by se na
křížovou cestu v Horní Lomné nedostali.
Marek Forgač

Úvodník
Byl jsi tam, když byl křižován můj Pán... Píseň a také pozvání k rozjímání
nad Ježíšovým utrpením, jeho křížovou cestou a obětí, kterou podstoupil.
Příležitost i pro nás nabídnout i svoje kříže a utrpení a spojit je s
utrpením Kristovým. Ten, který dává příklad, jak nést kříž, k němu také
nabízí svou pomoc, pozvedá a posiluje. Jedním ze znamení této pomoci je
svátost pomazání nemocných, kterou budeme v naší farnosti udělovat na
5. neděli postní. Je určena všem nemocným, pokročilého věku, těm, kteří
chtějí do svého kříže a utrpení pozvat Krista.
o. Jan

Svátost pomazání nemocných
Pátou neděli postní 17.3. se bude udílet ve všech kostelích farnosti
Svátost pomazání nemocných. Všichni zájemci nechť se zapíši
v sákristii .
Adorace za úctu k počatému životu
V pondělí 25. března v 18.00 hod bude v Krmelíně sloužená mše svatá,
po ní proběhne Adorace za úctu k nenarozenému životu.
Pozvánka
Modlitební společenství FA. apoštolátu se schází k modlitbě každé úterý
v 16.30 hod na faře před mši svatou. V letním čase se přesouvá setkání
k modlitbě po mši svaté, každé úterý na faře.Přijďte mezi nás chválit
Boha a Pannu Marii.
Marie Nováková

Sbírka potravinové pomoci
V rámci postní doby proběhne v naší farnosti v době od neděle 10.3. do
neděle 24.3.2013 Sbírka potravinové pomoci. Sbírku pořádá
Potravinová banka v Ostravě. Potravinová pomoc bude poskytnuta lidem
bez přístřeší a lidem v nouzi prostřednictvím sítě místních organizací
(např. Charita, Slezská diakonie, Armáda spásy apod.). Je možné přinést
trvanlivé potraviny v originálních obalech před datem spotřeb ( cukr, olej,
luštěniny, konzervy všeho druhu, těstoviny, rýže, paštiky, instantní
polévky, sirupy, čaje, cukrovinky pro děti apod.) . Potraviny je možno
odevzdat do kaple ve farním kostele před nebo po mši svaté.
Příležitost ke svátosti smíření – možnost cizího zpovědníka
Čtvrtek
21.3.
17.00 - 19.00 hod
Květná neděle
24.3.
15.00 - 17.00 hod
Pořad bohoslužeb o Velikonocích v naší farnosti 28.3. – 31.3.2013
Zelený čtvrtek
16.45
Mše svatá
18.00
Mše svatá
19.00 - 24.00 Bdění v Getsemanech
Velký pátek
07.30
Modlitba Ranní chvály
15.00
Křížová cesta
16.00
Křížová cesta
16.45
Obřady Velkého pátku
18.00
Obřady Velkého pátku
Bílá sobota
07.30
Modlitba Ranní chvály
08.00 - 20.30 Adorace u Božího hrobu
20.00
Obřady Velké noci
21.00
Obřady Velké noci
Neděle Hod Boží velikonoční
07.30 a 10.00 Mše svatá + žehnání pokrmů
08.45
Mše svatá + žehnání pokrmů
10.00
Mše svatá + žehnání pokrmů

Krmelín
Stará Bělá

Stará Bělá
Krmelín
Krmelín
Stará Bělá

Krmelín
Stará Bělá
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Proskovice
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Za Lenku Žáčkovou a živou rodinu.
Za + ThDr Josefa Nováčka a sestru Františku.
Za + Marii Kaločovou, Františka Kaloče, manželku, dva syny a živou rodinu.

Za + Marii Lindovskou, manžela a rodiče z obou stran.
Za farníky.
Za + Evu Doležílkovou a manžela.
ZA + Karla Doležílka, manželku a rodiče z obou stran.
Poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu a za živou rodinu.

Za + rodiče Anežku a Metoděje Matějovy a syna Jaroslava .
Za + Františka Havlinu, manželku a vnuka Matěje.
Za + Jana Šupolu, jeho manželku Uršulu a za živou rodinu.
Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za farníky.
Za + Václava Nováčka, manželku a Františka Adámka.
Za živou a zemřelou rodinu Foltovou.
Za + Oldřicha Zdráhala, manželku Julii a živou a zemřelou rodinu.
Za + Jiřinu Hermovou, manžela a rodiče.
Za + Františku Kaločovou, manžela a živou a zemřelou rodinu.
Za + Ludmilu Ševčíkovou a jejího manžela Emila.
Poděkování za dar zdraví, prosba za dar Víry pro děti a vnoučata a další Boží ochranu.

Poděkování za dar zdraví a Boží pomoc u maturity.
Za + Bedřicha Nováčka, manželku Marii a rodinu z obou stran.
Za farníky.
Za Josefa Chamráda, manželku a děti.
Za + Ludmilu Davidovou a rodiče.
Za + Alžbětu Šeredovou, manžela, zemřelé děti a živou rodinu.
Za Josefa a Annu Urbánkovy, syna Miloše a živou rodinu.
Za + rodiče Amálii a Cyrila Olšovské.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou.
Za zemřelou rodinu Pchálkovou a Andrýskovou.
Za farníky.
Sbírka na opravu kostela
Na poděkování za dar života a za rodinu Bandíkovou Květná neděle
Za matky v požehnaném stavu, rodiny, lékaře a státníky a všechny, kdo rozhodují pro
život – proti potratům a eutanázii.

Za živou a zemřelou rodinu Dlouhých a Kudělkových.
Za + Martina Matěje, prarodiče a živou rodinu.
Za + Marii Adamusovou, manžela a vnuka.
Zelený čtvrtek
Obřady Velkého pátku
Den přísného postu
Obřady Bílé soboty.
Za farníky.
Sbírka na Kněžský seminář
Za Marii Adámkovou, manžela a celou rodinu.

Radostnému člověku pomáhá Bůh, ale ďábel má z radostného člověka strach.
Don Bosco

