ostatním za jejich trpělivost během prací. Pevně věřím, že se z "nového"
kostela budeme radovat co nejdéle.
o. Jan

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
06/2013

ČERVEN 2013

Úvodník – poděkování
V zimním období
probíhala
v
kostele
příprava
na
výmalbu
kostela. Byl vyměněn
elektrický
zásuvkový
okruh, zasekané vedení
ozvučení
kostela
a
provedena sanace zdiva v
boční kapli. V polovině
května se pak uskutečnila
na dvě etapy výmalba
kostela podle závazného
stanoviska Památkového
ústavu města Ostravy
(postup a barvy). Přípravné
práce byly provedeny
většinou
svépomoci,
výmalbu provedla firma p.
Jana Pečinky. Náklady na
přípravné práce činily
115tis. Kč, výmalba pak
stála 270tis. Kč. Chtěl
bych tímto poděkovat všem, kteří přišli pomoct, když bylo zapotřebí; těm,
kteří operativně uklízeli, aby bylo vše čisté na bohoslužby a také všem

Pravidelné akce:
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi
Čtvrtek
06.06.2013
9.30hod
20.06.2013
9.30hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
10.06.2013
24.06.2013
Čtení Bible
Úterý

04.06.2013
18.06.2013

20.00 hod
20.00 hod
po mši svaté
po mši svaté

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
Pěší pouť k Panně Marii Frýdecké
Dne 8. června 2013 se uskuteční již 15. pěší pouť k P. Marii Frýdecké.
Ti, kteří odejdou od našeho kostela ve 4:30hodin, se setkají s ostatními
poutníky při farní mši svaté, která začíná v 8 hodin v bazilice Navštívení
P. Marie ve Frýdku. Ať jsou nám povzbuzením slova Svatého otce
Františka, který začátkem května letošního roku řekl: „Když putujete do
svatyň spolu s rodinou a svými dětmi, konáte skutek evangelizace.“
Pořadatelé

Už je to tady!
Tento víkend již potřetí vykvete mezinárodní festival Slezská lilie.
Více než sto padesát účinkujících představí v sobotu 15. června
v Ostravě-Kunčičkách široký rozsah hudebních žánrů. Gospelové a
chválové křesťanské kapely jsou tento rok doplněny alternativním
rockem Mňágy a Ždorp a Ivou Bittovou s Čikori.
Nedělí 16. června nás provede karmelitánský kazatel otec Vojtěch Kodet
za doprovodu scholy KaPři.
Vysokou kvalitu zvuku, efektové osvětlení i catering zajišťují
renomované firmy a areál hlavního pódia s kapacitou 2 200 návštěvníků
je z poloviny zastřešen. „Přímý přenos programu sice zprostředkuje
televize Noe, ale raději přijďte sami. Slezskou lilii nevytváříme my, ale
vaše společenství!“ vzkazují pořadatelé.
www.slezskalilie.cz
8. Putovní novéna k sv. Antonínovi 4.-12.6.2013
Svatý Antonín Paduánský (*1195 +1231)
byl strhujícím kazatelem, vzdělancem a
zakladatelem teologických studií ve
františkánském řádu. Jeho ctitelé jej znají
jako divotvůrce a pomocníka v různých
životních problémech… Je nazýván
pomocníkem v každé nouzi.
Vždy devět dní před jeho svátkem se
scházíme u kapliček, křížů a soch
roztroušených po Staré Bělé a prosíme sv.
Antonína o milosti, které potřebujeme.
Út 4.6. - kaple v Bělském lese
St 5.6. - kaple pod hřbitovem
Čt 6.6. - socha u kostela
Pá 7.6. - socha sv. Antonína v kostele
So 8.6. - kříž ul. Klečkova
Ne 9.6. - kříž v poli u Proskovic

Po 10.6. - kříž na hřbitově
Út 11.6. - kříž ul. Povětronní
St 12.6. - kříž ul. Na Popí nad zahrádkami,
Čt 13.6. - Poutní mše svatá v Ostravě-Kunčičkách
Pouť ke sv. Janu a Pavlovi
V neděli 30.6.2013 je v Krmelíně pouť ke sv. Janu a Pavlovi. Slavnostní
mše svatá se koná v obvyklou dobu v 8.45 hod.
Kde jsou dva nebo tři, aneb cestou dvou bratří
Dne 1. července 2013 se uskuteční diecézní setkání dětí s otcem
biskupem Františkem Václavem na Prašivou. Podrobnosti naleznete na
nástěnce v kostele během měsíce června.
Benefiční koncert Charity Ostrava

1.

07.30
18.00

Za + Ladislava Podešvu, Jindřicha Podešvu a za živou a zemřelou rodinu.
Poděkování za dar zdraví k 91 létům života a za další Boží ochranu, za zemřelé
rodiče, manžela a sourozence a za živou rodinu Kudělkovou.

2.
Ne

07.30
10.00

Za farníky.
Za + P. Aloise Olšovského a jeho sestru Lenku.

3.

06.55

Za + Václava Dedka, rodiče a duše v očistci.

4.
5.
6.
7.
8.

18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55

Za + Oldřicha Paličku, manželku a živou rodinu.
Za + Rudolfa Šugara, manželku, rodiče a sourozence z obou stran.

9.
Ne
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ne
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
Ne
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ne.

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
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00

Za + Marii Hradilovou, Danuši Pavlovou, Josefa Rymiece a souroz. Skýbovy.

Za Janu Pasekovou a za živou rodinu.
Za + rodinu Brejcovou a Boškovou.
Za + Jiřího Stuchlého, sourozence a za živou rodinu.
Za + Arnošta Adámka a sourozence.
Za farníky.

Za + Karlu Vašíčkovou, manžela, dceru, 2 zetě a vnuka.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Ludmilu Slavíkovou, za + Marii Luberovou, Františka Slavíka, manžela Miroslava,
vnuka Tomáše, švagra Oldřicha a živou rodinu.

Za + Cyrila Volného, Jaroslava Šeděnku,manželku Vlastu a živou rodinu.

Za rodinu Hořínkovou a Svěchovou.
Za živou a + rodinu Bandíkovou a Pienčákovou.
Za + Marii Foltovou, manžela a za živou a zemřelou rodinu.
Za + Zdeňku Košárkovou a za živou rodinu.
Za farníky.
Za + Františku Sojkovou, manžela, syna a rodiče.
Za Ladislava Kaděru, dvě manželky, zetě a živou rodinu.
Za + rodinu Novákovou, Bukovskou, bratra, švagrové a duše v očistci.

Za Oldřicha Adamuse, manželku a sestry.
Za + P. Jaroslava Karhana.
Za + Josefa Thomase.
Za + rodiče Marii a Michala Zemanovy z Nové Bělé.
Za + Věru Foltovou a rodiče z obou stran.
Za farníky.
Za + Jana Gábora, dvě manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Františku Březinovou, zemřelou a živou rodinu.
Za + Ladislava Nováčka, manželku, 3 vnuky a duše v očistci.
Na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou rodinu.
Za Metoděje Kokeše, manželku Annu, bratra Vladimíra s manželkou a synem a rodiče
z obou stran.

Na poděkování za dar zdraví a další B. ochranu pro celou rodinu.
Za + Antona Ritzingera a živou rodinu.
Za farníky.
Za 30 let manželství a další Boží ochranu pro rodinu.

K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen oči. K tomu je třeba otevřít i
srdce.
Paul Cézane

