jsme v tomto úkolu slabí, máme spolu s Pannou Marií prosit o dary
Ducha svatého, který vane, kam chce a působí i v dnešní době.
o. Jan

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
05/2013

KVĚTEN 2013

Neděle 05.05.2013 Pouť ke sv. Floriánovi v Proskovicích
Slavnostní mše sv.
10.00 hod
Čtvrtek 09.05.2013 Slavnost Nanebevstoupení Páně
Krmelín
mše sv.
16.45 hod
Stará Bělá
06.55 hod
18.00 hod
Neděle 12.05.2013 1. svaté přijímání
Májová pobožnost v Bělském lese

Úvodník
Ve velikonočním období čteme ze Skutků apoštolů o tom, jak se šíří
radostná zvěst o Kristově Vzkříšení. Jak apoštolové v síle Ducha svatého
neohroženě hlásají víru a jak se k nim připojují další lidé. V období po
Kristově Nanebevstoupení zase čteme o tom, že apoštolové spolu s
Pannou Marií jsou shromážděni na modlitbách a čekají na Seslání Ducha
svatého. V tomto čase jsme vybízeni k tomu, abychom pokračovali ve
Skutcích apoštolů - hlásáním zmrtvýchvstalého Krista, a když cítíme, že

10.00 hod
15.00 hod

Neděle 19.05.2013

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému ve Staré Bělé
a Slavnost seslání Ducha svatého
Slavnostní mše svatá
07.30 hod
10.00 hod
Slavnostní požehnání
15.00 hod

Pátek 24.05.2013

Noc kostelů

18.00-24.00 hod

Čtvrtek 30.05.2013 Slavnost Těla a Krve Páně
Krmelín
16.45 hod
Stará Bělá
18.00 hod
Pravidelné akce:
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi
Čtvrtek
09.05.2013
9.30hod
23.05.2013
9.30hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
06.05.2013
13.05.2013
27.05.2013

20.00 hod
20.00 hod
20.00 hod

Čtení Bible
Úterý
Modlitba Taizé
Sobota

07.05.2013
21.05.2013
11.05.2013

Pravidelné Májové pobožnosti
Každé úterý a pátek (přede mši svatou)
Neděle

po mši svaté
po mši svaté
19.00hod
17.30 hod
15.00 hod

Beseda „Přínosy a oběti rodičovství“
V úterý 28. května se od 19:00 hod. uskuteční na faře beseda pro ženy na
téma "Přínosy a oběti rodičovství", kterou pořádá Centrum pro rodinu
Ostrava. Zveme srdečně všechny zájemkyně. Letáček k této akci bude
vyvěšen na nástěnce v předsíni kostela.
Dětské odpoledne
2. června se od 15:00 hod. uskuteční pravidelné Dětské odpoledne na
farské zahradě. Tentokrát si děti mohou zasoutěžit na svých vlastních
starobělských Olympijských hrách. S sebou si vezměte párky na opékání.
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v Katolickém domě ve
Staré Bělé.
Skřítek Kvítek
Smažení vaječiny
Zveme všechny farníky na tradiční smažení vaječiny, které se koná
v neděli 26.05.2013 v 15.00 hod v zahradě Katolického lidového domu.
K poslechu hraje dechová hudba. Kromě vaječiny budou i domácí
zákusky a dobrá káva. V případě nepřízně počasí budeme v sále.
Srdečně zve MO KDU-ČSL Stará Bělá
Udělejte si čas na Slezskou lilii!
Třetí ročník festivalu moderní křesťanské hudby 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 "žďárského objevu" KaPrů. Bližší
informace najdete na www.slezskalilie.cz
Program Noc kostelů 2013
17.50 hod
Hlas zvonů
18.00 hod
Mše svatá pro děti a mládež
18.45 hod
S kytarou v kostele 1. část– malá schola zahraje a zazpívá pro radost
19.30 hod
S kytarou v kostele 2. část – schola
z Proskovic
20.15 hod
Krmelínský sbor – pro radost
21.00 – 22.00 hod
Hlavní koncert večera – ukázka duchovní
hudby v podání místních interpretů –
můžete se zaposlouchat do tónů houslí,
varhan, žesťů a sólového zpěvu.
22.15 hod
S kytarou v kostele 3. část– schola Stará
Bělá
23.15 - 24.00 hod
Modlitby z Taizé
V letošním roce se můžete blíže seznámit s významnými osobnostmi
našich dějin: se sv. Cyrilem a Metodějem, od jejichž příchodu do naší
vlasti uplynulo 1150 let.
Po celý večer bude možnost individuální prohlídky kostela, pan farář
bude připraven odpovídat na Vaše případné dotazy, můžete si zapálit
svíčku na konkrétní úmysl, případně dát do připraveného košíčku nějaké
prosby či poděkování….
19.00 – 22.00

Co se skrývá pod střechou? Zájemci si mohou
prohlédnout kůr kostela, varhany (s odborným
výkladem), klenby a část věže kostela.
Pro děti bude připraven koutek s pestrým programem, pro každého
návštěvníka poutnický pas a sběratelské kartičky.
Všechny srdečně zve a na návštěvu se těší

otec Jan a pořadatelé

A jeden příběh na závěr:
Bratříček
Jedna mladá matka čekala své druhé dítě. Když se dozvěděla, že to
bude holčička, naučila svého prvorozeného synka Michala, aby si položil
hlavičku na její kulaté břicho a zpíval spolu s ní ukolébavku sestřičce,
která se měla narodit. Písnička začínala slovy: „Hvězdo, hvězdičko, blíží
se noc….“ A Michalovi se velmi líbila, takže si ji zpíval častěji.
Porod byl však předčasný a těžký. Novorozenou holčičku museli dát do
inkubátoru a intenzivně o ni pečovat. Rozechvělí rodiče byli připraveni
na nejhorší – byla jen velmi malá možnost, že jejich holčička přežije.
Malý Michal maminku a tatínka prosil: „Chci ji vidět! Musím ji nutně
vidět.“
Po týdnu se stav holčičky ještě zhoršil. Tehdy se maminka rozhodla, že
Michala vezme do porodnice na jednotku intenzivní péče s sebou. Sestra
se jim v tom snažila zabránit, ale žena byla rozhodnuta a doprovodila
synka až k postýlce, plné drátků a hadiček, kde holčička bojovala o život.
U postýlky své sestřičky Michal instinktivně přiblížil svůj obličej k její
tvářičce a začal potichounku zpívat: „Hvězdo, hvězdičko …..“
Holčička okamžitě zareagovala. Začala klidně a bez námahy dýchat.
Maminka se slzami v očích šeptala: „Pokračuj, Míšo, pokračuj!“
Michal zpíval dál.
Holčička začala pohybovat malinkýma ručičkama.
Maminka i tatínek se smáli a plakali zároveň, zatímco sestra nevěřícně
pozorovala celou scénu.
Za několik dní přinesla maminka maličkou domů a Michal dával hlučně
najevo svou radost.
Ohromení lékaři na klinice jen těžko hledali slova. Maminka a tatínek
věděli, že to byl prostě zázrak. Zázrak bratrovy lásky k tolik očekávané
sestřičce.
Z knihy Bruna Ferrera: Květiny pro duši
Dokážeme žít, jen když máme jistotu, že na nás někdo čeká. Je to i jedna
z nejkrásnějších Ježíšových vět:
„Jdu, abych vám připravil místo… abyste i vy byli, kde jsem já.“
(Jan 14, 2-3)
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Na poděkování za rok manželství s prosbou za lásku, úctu a věrnost v rodinách

Za + Vítězslavu Kačerovou, rodiče Krejčíčkovy a syna Zdeňka.
Za Boženu Tomáškovou, manžela a živou rodinu.
Za + Jaroslavu Stuchlou a Jana Stuchlého, Jaroslava Navrátila a duše v očistci.
Za zemřelou Marii Foltovou, manžela a rodiče.
Za všechny živé služebníky Boží, za jejich věrné a svědomité následování poselství Pána
Ježíše v lásce a službě bližním.
Za farníky.

Za živou a zemřelou rodinu Kudělkovou a duše v očistci na přímluvu P. Marie.

Prosba za ochranu a Boží vedení pro celou rodinu.
Za + Oldřicha Julii Zdráhalovy, rodiče a sourozence.
Za + Štěpánku Sýkorovou a za živou a + rodinu. Slavn..Nanebevstoupení Páně
Za + Annu Urbanovou, manžela a vnuka Radima.

Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou.
Za + Barunku Máchovou, manžela Jaroslava, dceru Evu Weimannovou a duše v očistci.

Za + Annu Nováčkovou, manžela a duše v očistci.

Za + Štěpánku Cigánkovou, manžela a jeho sestru Marii.
Za farníky.
Za + Petra Hořínka a živou rodinu.
Za + Antonii a Jaroslava Hořínkovy, jejich rodiče a syny Jaroslava a Petra.

Za + Rudolfa a Rozálii Foltovy a Miroslava Foltu.
Za + Cyrila Volného a rodiče.
Za + Julii Zdráhalovou, manžela Oldřicha a živou a zemřelou rodinu.
Za živou a zemřelou rodinu Klimkovou.
Za nedožitých 70 let života manžela Jaroslava, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Za rodiče a živou rodinu.
Za farníky.
Svatodušní sbírka na Dicézní charitu
Za + Růženu Kuděláskovou, manžela a duše v očistci.
Za + Jana Matěje, rodiče, bratra Václava, sestru Ludmilu a živou rodinu.

Za + Zdeňka Staňka, rodiče, bratra a živou rodinu.
Za Václava Paličku, syna Václava a sestru Jenovéfu.
Za Jana Stuchlého, rodiče, bratra a sestru.
Za + Václava Valu, manželku, rodiče a duše v očistci.
Za Jaroslava Lyčku, manžela a syna Zdeňka.
Za + rodiče Josefa a Vlastu Platošovy s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu.

Za farníky.
Sbírka na opravu kostela
Za + Alfonse Dlouhého, manželku, syna a živou rodinu Bogdanskou.
Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za Františka Paličku, manželku a rodiče z obou stran.
Za + Marii Dedkovou, manžela a syna Václava.

Slavnost Božího Těla

Za Kamilu Tempírovou a za živou rodinu.

Víra nejasnosti neodstraňuje, právě naopak, předpokládá je. V tom je skryt její smysl.
Dajczer T., Rozjímání o víře

