ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Pravidelné akce:
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi
Během prázdnin se setkání maminek s dětmi nekoná.
Náboženství pro dospělé- pokračování po prázdninách
0708/2013

ČERVENEC – SRPEN 2013

Úvodník
Jsme na konci školního roku, kdy děti dostávají vysvědčení, hodnocení
jejich školních znalostí. Jsme také v půlce roku kalendářního, kdy
bychom mohli udělat takové malé hodnocení, jak jsme jej prožili, naložili
s časem, s dary, které máme, jak žijeme s lidmi kolem sebe apod.
Budeme k tomu mít příležitost o prázdninách a dovolených, kde chceme
načerpat novou sílu, odhodlání a s novým zápalem dokončit dobré dílo,
které v nás Bůh započal.
o. Jan

Čtení Bible -sejdeme se po prázdninách
Pozor –prázdninový pořad bohoslužeb
Během prázdnin bude změna v pořadu bohoslužeb: V neděle budou mše
svaté ve Staré Bělé jen v 10.00hod a sobotní mše svaté budou pouze
večer.
V Proskovicích budou mše svaté pravidelně v 7.15 hod a v Krmelíně
zůstávají mše v 8.45 hod.
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření bude pouze ve čtvrtek
1.8.2013 v obvyklou dobu od 17.00 hod do 19.00 hod.
Jeden kratičký příběh k zamyšlení z knihy Petra Weismana
„Laskavé slovo na každý den“
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví ( Mt. 5,5 )
Do jedné venkovské školy přijel inspektor. Procházel všemi třídami a
vyptával se dětí, co se učí. Přišel taky do páté třídy. Všechny děti
ukazovaly své učebnice, recitovaly básničky a malovaly na tabuli početní
příklady. Vpředu v první lavici seděla malá, asi tříletá dívenka, dcerka
jednoho učitele. Do školy ještě nechodila, čekala tam asi na tatínka.
Inspektor se jí žertem zeptal: „A co se učíš ty?“ Odpověděla: „Učím se
být zticha!“
Předpokladem každého dobrého učení a naslouchání je umění ztišit se.
Každý, kdo opravdu něco ví, zná dobře nauku mlčení a tiché kontemplace.
Naslouchám druhým, když se mnou mluví,
nebo chci všechny trumfnout svým vlastním
názorem a přesvědčením?

Srpen

Červenec
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Na poděkování za 30 let života, s prosbou o další Boží ochranu pro
celou rodinu.

1.

06.55

2.
3.

18.00
06.55

Za + rodinu Foltovou a Matějovou.
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Za + Zitu Prorokovou, manžela a rodinu Paličkovou.
Za + Ludmilu a Cyrila Volného, syna a duše v očistci.
Za Emila Nováčka, živou rodinu a duše v očistci.
Za farníky.
Za + Františka Bureše a Marii Madarovou.
Za + Václava, Emanuela a Libuši Dlouhých a sourozence.
Za + Jaroslava Kokeše, manželku Annu a syna Ladislava.
Za + Františka Jarolíma, manželku, sourozence a duše v očistci
Za Antonína Návrata, manželku a tři syny.
Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za farníky.
Za + Marii Kaločovou, manžela, dva syny a živou rodinu.
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Za + Zdeňku Nováčkovou a živou rodinu.
Za farníky.
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Za + Jaroslava Hořínka, manželku, dva syny a živou rodinu.
Za Otýlii Pirklovou, sourozence a duše v očistci.
Za Renátu Kunzovou a duše v očistci.
Za + Marii Šugarovou, manžela, dceru Ludmilu a vnučku Marii.
Za Marii Sýkorovou a živou rodinu.
Za farníky.
Za + Viléma Šindla a živou rodinu Ducháčkovou.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
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Za Marii Šeděnkovou, manžela, 2 dcery, 2 syny a sourozence.
Za rodinu Svěchovou a Hořínkovou.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou.
Za farníky.
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Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za Václava Šindela a živou rodinu.
Za + Marii Adamusovou, manžela, rodiče a duše v očistci.
Za + Milušku Davidovou, její rodiče a živou rodinu.
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Za Heřmana Petrovského, dvě manželky, dceru a zetě.
Za + Jana Foltu, manželku, syny a snachu.
Za + Bernarda Sýkoru, manželku Marii a dceru Marii
Jakubkovou.
Za + Boženu Nováčkovou, manžela, rodiče z obou stran a
sourozence.
Za farníky.
Za + Josefa Valu, manželku, syna s manželkou, rodiče a
sourozence.
Za rodiče Oldřicha a Emilii Kellerovy a dceru Josefu Dedkovou.
Za + Annu Holainovou, manžela Štěpána a pravnuka Tomáše.
Za Marii Šindlovou, manžela a vnuka.
Za + rodinu Novákovou a Novobilskou.
Poděkování za 90 let života a živou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na opravu kostela
Za + pana Břetislava Václavíka.
Za živou a zemřelou rodinu Jarolímovou, Zátopkovou a
Bělunkovou.
Za Marii Šuléřovou, manžela a syna Miroslava.
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Za živou a zemřelou rodinu Olšovskou a poděkování za přijatá
dobrodiní.

Za + Marii Kaločovou, její snachu Marii a celou zemřelou a živou
rodinu.

Za Václava Šeděnku, za Boženu Šeděnkovou, sestru a švagra a za
Rudolfa a Marii Honusovy.
Za + Marii Nováčkovou, manžela Bedřicha, rodinu z obou stran a za
Johanu Borovcovou.

Za Jarmilu Matějovou, manžela, syna, rodiče, sourozence a živou
rodinu.

Za živou a zemřelou rodinu Legerskou, Margecínovou, Vlčkovou a za
dar víry svaté a duše v očistci.

Za + Bernarda Staňka, 2 manželky, 2 syny, živou rodinu a duše
v očistci.

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží ochranu a
dar zdraví pro celou rodinu a za + rodiče z obou stran.
Poděkování za 90 let života, za + manželku Marii a Boží ochranu pro
celou rodinu.
Sbírka na opravu kostela
Poděkování za rok manželství s prosbou o Boží ochranu do dalších let
a dar zdraví.

Za + P. Jaroslava Bártu a kněze, kteří působili v naší farnosti.
Za + Marii Holainovou, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za duše v očistci.
Za + Janu Dudkovou, manžela, syna a dceru.
Za + Oldřicha Vitulu a za živou a zemřelou rodinu.

Farní turnaj v malé kopané
V neděli 16. 6. 2013 pořádal Orel Jednota Ostrava - Stará Bělá 6. ročník
Farního turnaje v malé kopané. Zúčastnilo se šest mužstev poskládaných
čistě z bělských farníků a jejich kamarádů. Výsledné umístění bylo
následující: 1. Kravaťáci; 2. Beer team; 3. Žufani; 4. Joga bonito; 5. Tři;
6. Tutti frutti.
Byla snaha vše uskutečnit v duchu fair play, ne celou dobu to tak
vycházelo, ale kamarádské chvíle převažovaly.
Děkujeme mnohokrát všem zúčastněným mužstvům, především těm,
kteří se účastní každoročně. Díky patří také pořadatelům! Předsevzetí do
následujících ročníků je obstarat nehrajícího rozhodčího, který by vše
kočíroval. Doufáme ve vaši účast i v roce příštím!
Více informací a fotografií na http://orel.starabela.org/.
A.

Pouť k Panně Marii Frýdecké 2013
Po delší odmlce jsem se odhocdlal k účasti na pěší pouti k Panně Marii.
Impulsem přes můj zdravotní problémek byla moje manželka Veronika a
přátelé Marek a Milan. Trochu jsem o sobě pochyboval, ale ráno bez
deště rozhodlo o mé účasti.
Musím se sklonit před všemi účastníky pěšího pochodu – účast na
pochodu není jen otázkou zdravotního stavu, ale schopností překonat
pohodlí dobré postýlky a klidného spánku a vstanout ráno ve čtyři.
Obdivoval jsem i mladší účastníky, jak jim to šlapalo a pochopitelně i
jejich maminky, případně tatínky, kteří museli nést tíži přípravy svých
malých ratolestí na pouť.
Tentokrát byla tradiční cesta poněkud pozměněna. Zpočátku jsme, zvláště
někteří, brblali na změnu, že se nám cesta protáhne. Nakonec však musím
uznat, že změna trasy, která nás zavedla na cyklistickou stezku kolem
řeky Ostravice, byla pro naši pouť velmi vhodná. Blízkost Boží přírody,
klidu a míru se zrcadlila v duších poutníků. Krátká občerstvovací
zastávka byla příležitostí k vzájemným rozhovorům. Tak tu jsme jen
přeletěli. S douškem hřející slivovice uvnitř těla jsem se dále ubíral vstříc
cíli.
30 pěších poutníků uvítala svatyně v novém hávu. Nové krásné oplocení,
dlažba, křížová cesta, krásně střižená tráva. Mše svatá byla pro všechny,
kteří přišli a přijeli na kolech, auty i jinak, posilou i radostí.
A co říci na závěr: je dobré se některých tradicí přidržovat, je obnovovat
a poděkovat za ty, kteří měli odvahu ji nastartovat.
Jiří Hořínek
červen 2013

