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DUBEN 2013

Předvelikonoční doba je pro nás časem, kdy se máme na chvíli zastavit a
pozvat Boha do našeho života. Proto jsme na začátku března nechali
všeho učení i zábavy a vyrazili jsme do Hodoňovic, kde jsme společně
s ostatními mladými z naší farnosti prožili duchovní obnovu. Po celou
dobu jsme se zamýšleli nad otázkou, zda nejen věříme v Boha, ale jestli
také věříme Bohu. V hledání odpovědí nám pomáhaly katecheze otce
Vojtěcha Janšty, který byl celý víkend s námi.

Úvodník
Po čtyřiceti dnech postní doby přichází padesát dnů velikonočních. Po
období kajícím a vážném, období radosti a slavení. V prvotní církvi měla
postní doba největší význam pro ty, kteří se připravovali na křest a o
Velikonocích byli pokřtěni. Velikonoční doba pak pro ně byla časem
radosti z víry a přemýšlením - co to pro mne znamená, že jsem byl
obmytý křtem; praktickým uskutečňováním křtu. Potom, co jsme na
Bílou sobotu obnovili křestní vyznání a vyznali svou víru, má být i tato
velikonoční doba pro nás časem radosti ze křtu, víry a praktickým
uskutečňováním obojího.
o. Jan

Program duchovní obnovy byl rozmanitý. Mohli jsme se ztišit ve
chvílích samoty i hlasitě chválit Boha písněmi při večerní adoraci.
V slunečném sobotním dopoledni jsme vyrazili na křížovou cestu do
hodoňovických lesů. Večer se k nám také připojil otec Jan Czudek, který
nám odpověděl na naše zvídavé otázky, a s otcem Vojtěchem nám
dokonce zahrál kytarový duet.
Celá obnova se nesla v poklidném, přátelském duchu a načerpali jsme
zde sílu do dalších postních dní. Možná k tomu přispělo i krásné jarní
počasí, ale největší zásluhu na tom měla skvělá organizace Marušky
Zdráhalové a jejích pomocnic Anežky Zdráhalové a Terky Menšíkové a
hlavně síla Ducha svatého :-)
Michaela Hořínková

Slavnost Zvěstování Páně v pondělí 8.4. 2013 – mše svatá
Stará Bělá
06.55 hod
18.00 hod
Krmelín
16.45 hod

Orelská pouť
Zveme všechny farníky na Orelskou pouť do Frýdku k P. Marii 1. 5. 2013
a poté na Májovou pobožnost v kapličce v Hájku. Bližší informace bude
na orelské nástěnce.
Michal Hořínek

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi
Čtvrtek
11.04.2013
9.30hod
25.04.2013
9.30hod
Náboženství pro dospělé
Čtení Bible
Úterý
Modlitba Taizé

dle domluvy s otcem Petrem

09.04.2013
23.04.2013

po mši svaté
po mši svaté

13.04.2013

19.00hod

Udělejte si čas na Slezskou lilii !
Třetí ročník Slezské lilie proběhne 15. a 16.6.2013 v Ostravě Kunčičkách.
Na sobotu jsme připravili MRRK ze Zlína, slovenskou worshipovou
kapelu F6, Brno Gospel Choir, překvapivý Prague Cello Quartet,
brněnské Divergo, ale také Ivu Bittovou s Čikori či Mňágu a Žďorp.
Nedělí nás tento rok duchovně povede otec Vojtěch Kodet, ThD.,
O.Carm. za doprovodu "ždárského objevu" KaPrů.
Martin Menšík

Pěší pouť ze Staré Bělé přes Hostýn na Velehrad
Modlitba společenství FA

každé úterý po mši svaté na faře

Starobělský Orel zve:
Starobělský košt vína
Zveme všechny farníky na Starobělský košt vína s posezením a tancem u
cimbálovové muziky Úsměv v sobotu 13. 4. 2013 od 16 hod. v
Katolickém domě.
Turnaj v kuželkách
Zveme členy a příznivce Orla na Turnaj v kuželkách, který se uskuteční
14. 4. 2013 v Lichnově. Bližší informace jsou na nástěnce.

Zveme všechny farníky na pěší pouť ze Staré Bělé na Hostýn a poté
společně s dalšími poutníky na Velehrad k účasti na Cyrilometodějských
oslavách. Farníci se mohou zúčastnit poutě v celé její délce nebo jen její
části.
1. část Stará Bělá – Hostýn ve dnech 30.6 - 1.7. (cca 80 km celkem)
Vyrazíme v neděli 30. 6. po ranní nedělní mši sv. (7:30) po požehnání
otcem Janem na cestu přes Hukvaldy, Hodslavice a Valašské Meziříčí,
kde předpokládáme příchod mezi 7 a 8 hodinou večerní. Kdo se bude
chtít přidat k noční pouti z Valašského Meziříčí na Hostýn (cca 33 km),
může nás počkat na nádraží ve Valašském Meziříčí a přidat se
k poutníkům. Příchod na Hostýn předpokládáme v ranních hodinách dne
1.7., účast na ranní mši a poté ubytování a odpočinek do druhého dne (1
noc v poutním domě).

2. část Hostýn – Velehrad ve dnech 2.7. – 4. 7. (cca 60 km)
V úterý 2.7. již vyrazíme spolu s oficiální poutí ze sv. Hostýna na
Velehrad (program je vyvěšen na www.hostyn.cz ). První den dojdeme
do obce Štípa (16,2 km), kde přespíme ve školní tělocvičně. 3.7. se
vydáme na další pouť přes Zlín, Malenovice a Napajedla (22,1 km), kde
se večer s biskupy a farníky zúčastníme mše sv.Ubytování bude opět ve
školní tělocvičně. 4.7. vyrazíme na poslední etapu pouti přes Hustěnovice,
Sušice na Velehrad (21,3 km), kde dorazíme okolo 16 hod. Zde je
možnost ubytování ve Velehradském domě.
3. část Velehrad 4.7. - 5.7.
Účast na Večeru dobré vůle dne 4. 7. a následující den dopoledne na
slavnostním mši sv. Poté individuální odjezd z Velehradu domů.
Farníci, kteří se chtějí zúčastnit poutě nebo její části, ať se co nejdříve
přihlásí u paní Anny Stuchlé (e-mail: astuchla@email.cz, tel. 774 320
920) nejpozději však do 15. 4. 2013 z důvodu rezervace ubytování.
Bližší informace o pouti budou na nástěnce v kostele.
za poutníky
Mirek J., Anna S., Michal H.
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Za + rodinu Marcovou, bratra a duše v očistci.
Za farníky.
Velikonoční pondělí
Za + Emilii Mandrlovou a manžela.
Za + Jana a Marii Doležílkovy.
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Za + Ludmilu Adámkovou a sourozence.
Za Josefa a Marii Procházkovy, živou rodinu a duše v očistci.
Za + Jana a Marii Doležílkovy.
Za + Jana Gábora, dvě manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Jaromíra Šindla a duše v očistci.
Za farníky.
Za + Filomenu Valovou, manžela, syna s manželkou a rodiče.
Za farníky.
Slavnost Zvěstování Páně
Za + Leonarda Volného, manželky a sourozence.
Za + Marii Šindlovou, rodiče, vnuka Jaromíra.
Za + Josefa Paličku, manželku a rodiče z obou stran.
Za Boží pomoc pro maturanty z naší farnosti.
Za + Marii Jarolímovou, manžela, syna a duše v očistci.
Za + Ludmilu Valovou, snachu Marii a živou rodinu.
Za + Jaroslava Hořínka, dvoje rodiče, bratra a živou rodinu.
Za farníky.
Za Vojtěcha Myšku, manželku, syna Václava a rodiče.
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Za zemřelé rodiče, bratra a duše v očistci.
Za + rodiče Annu a Štěpána Karkoškovy a celou rodinu.

Za našeho emeritního papeže Benedikta XVI., na poděkování za jeho 86. narozeniny, za
jeho obětavou službu církvi a za odvahu vzdát se Petrova stolce, uznáním své fyzické
neschopnosti nadále vést tento náročný úřad.

Za + Rostislava Holaina, manželku, rodiče a sourozence z obou stran a živou rodinu.
Na poděkování za 50 let společného života, za další ochranu a dar víry pro celou rodinu.

Za Viléma a Marii Vondruškových a syna Vladimíra.

Za farníky.
Sbírka na potřeby diecéze
Za + Stanislava Hoduru, rodiče z obou stran a zemřelou a živou rodinu.
Za + Františku Matějovou, manžela, rodiče z obou stran a za duše v očistci.

Za + Miladu Pardýlovou, sestru, rodiče a živou rodinu.
Za + Jiřího Madara, Jiřího Bureše a za živé a zemřelé rodiny z obou stran.

Za + Vlastimila Javorka, sestru, švagra a oboje rodiče.
Za + Jiřího Adámka, rodiče z obou stran, bratra, sestru a živou rodinu.
Prosba za ochranu a Boží vedení pro celou rodinu.
Za + rodiče Marii a Emila Kokešovy.
Za + Marii Adámkovou, manžela, dceru a syna, sestry a bratry.
Za farníky.
Sbírka na opravu kostela
Za + Václava Sýkoru a jeho dvě manželky Jarmilu a Miladu.
Za Miladu a Josefa Nováčkovy, rodiče a sourozence.

Snaž se dívat ve světle víry na své nedokonalosti tak, abys z nich nebyl smutný: Kristus
tě přijímá takového, jaký jsi.
Dajczer T., Rozjímání o víře

