ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
10.10.2013
09.30 hod
24.10.2013
09.30 hod
10/2013

Říjen 2013

Náboženství pro dospělé
Pondělí
14.10. 2013
28.10.2013
Čtení Bible
Úterý

01.10. 2013
22.10. 2013

mimořádně odpadá
20.00 hod
po mši svaté
po mši svaté

Dětská schola
Každý pátek se schází dětská schola. S nácvikem se začíná v 16.00 hod
na faře. Kdo má chuť si zazpívat, přijďte mezi nás. Zve
Vedení scholy

Úvodník
Už jste se někdy modlili růženec v autě? Zdrávas Maria... auto mě
předjíždí přes plnou... požehnaná Tys mezi ženami... zapomněl jsem
rozsvítit světla... svatá Maria Matko Boží... komu jsem měl ještě zavolat?
nyní i v hodinu smrti naší.. Pane, ať dobře dojedu.
Tolik věcí, které odvádějí od soustředěné modlitby. Na druhou stranu - na
těch 15 minut jsem se nerozčiloval u zpráv, neposlouchal hudbu a
reklamy, ale spojil jsem se s Pannou Marií a procházel s ní Ježíšův život.
S vědomím, že nad tím vším, co prožívám a co se děje kolem mně, je
Ježíšovo narození, život, smrt a zmrtvýchvstání. Dej nám, když o těchto
tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme.
o. Jan

Růžencová pobožnost v Bělském lese
V neděli 6. října 2013 se koná Růžencová pobožnost u Panny Marie
Lurdské v Bělském lese.
Všichni jsou srdečně zváni.
otec Jan
Misijní most modlitby
V sobotu 19. října 2013 ve 21.00 hod se sejdeme v našem farním kostele
sv. Jana Nepomuckého ke společné modlitbě růžence. Tímto vytvoříme
v předvečer Misijní neděle společný Misijní Most Modlitby za misie,
misionáře, chudé a trpící lidi a za šíření radosti evangelia ve světě.

MISIJNÍ KOLÁČ
Kdo může napéci koláče a buchty pro "Misijní koláč", který bude nabízen
na misijní neděli po mších, ať je přinese v sobotu 19. 10. po večerní mši
svaté na faru, kde se budou koláče a buchty balit do balíčků. Misijní
koláč (balíček koláčů a buchet) bude nabízen za dobrovolný příspěvek 50
Kč. Výtěžek z misijního koláče bude předán na potřeby papežského
misijního díla.

INFO ze středečního modlitebního společenství
Už pátým rokem se scházíme každou středu v 19:45 hodin ve farním
chrámu sv. Jana Nepomuckého ke společné modlitbě růžence a
k rozjímání nad Písmem svatým. Společenství jsme založili v roce 2009
po exerciciích otce Anthonyho a spojuje rodiny s dětmi i prarodiče ze
Staré Bělé, Krmelína, Proskovic i Paskova. V tomto školním roce jsme
udělali změnu. Od září se scházíme každý ČTVRTEK v 19:30.
Přijďte mezi nás! ☺
Jana Paličková & Šimon Stoszek

DUCHOVNÍ CVIČENÍ S OTCEM ANTHONYM
Ráda bych se s vámi podělila o některé zážitky z duchovního cvičení,
které vedl otec Anthony Saji VC. Na tyto duchovní cvičení jsem letos jela
již počtvrté, tentokrát bez rodičů, jen se sestřenicí. Duchovní cvičení se
konaly ve Štěkni, v klášteře sester Congregatio Jesu. I když každodenní
program byl velice náročný (začíná se v 7.30 hod. tichou adorací, po celý
den probíhají přednášky a večer v 19.30 hodin končí mší svatou), otec
Anthony přednáší vtipně a přes různé příběhy umí vše názorně vysvětlit.
Proto se mi tam vždy líbí. Nejnáročnější den byl čtvrtek. Tento den jsme
všichni drželi půst, šli ke zpovědi a také měli adoraci s modlitbami za
vnitřní uzdravení. Ale ten večer se mi nejvíce líbil. Měla jsem velikou
radost, že mám hříchy „z krku“ a že v adoraci jsem všechny své
problémy přenechala Pánu Ježíši. Bylo to super. Velice krásný byl i
páteční večer, kdy jsme s rozžatými svícemi obnovili své křestní sliby, šli
světelný průvod s Pannou Marií a při něm zpívali mariánské písně.

Do noci jsme pak v kostele zpívali za doprovodu scholy různé písničky.
Každý rok se mi na těchto exerciciích líbí. Je to pro mě duchovní posila.
Justýna Stoszková

Schůzky starobělských skautů
Milí farníci, skautské oddíly se po prázdninách opět scházejí v klubovně
naproti kostela. Srdečně zveme na schůzky děti a mládež z naší farnosti.
Schůzky oddílů letos probíhají takto:
Každé úterý od 17 do 19 hodin se scházejí děvčata z 6. až 9.třídy - oddíl
Slunečnice
Ve středu od 17 do 19 hodin se scházejí kluci z 6. až 9.třídy - oddíl
Medvědi
Ve čtvrtek od 16 do 18 hodin se scházejí děvčata z 1. až 5.třídy - oddíl
Světlušky
V pátek od 16 do 17:45 hodin se scházejí kluci z 1. až 5.třídy - oddíl
Svišti
Za statobělské skauty
Pavel Stuchlý Drobek
mobil: 776 167 435
email: Pavel.stuchly@gmail.com
web: http://www.skaut.starabela.org
CYKLOPOUTNÍCI ZE STARÉ BĚLÉ NA ORELSKÉ POUTI NA
SV. HOSTÝNĚ
V červenci jsem začal shánět zájemce o cyklopouť na Hostýn, kterou
každoročně pořádá Orel v rámci celonárodní orelské pouti. Přihlásili se
pravidelní účastníci pouti a pod dojmy pěší pouti na Velehrad také další
poutníci, tak se nás celkem přihlásilo 12 cyklopoutníků (Jiří Stuchlý,
Anna Stuchlá, Ivana Krestová, Vladimír Stuchlý, Marie Stuchlá, Vojtěch
Hořínek, Kateřina Hořínková, Jan Hořínek, Martin Šeděnka, Petra
Šeděnková, Tereza Hořínková, Michal Hořínek) a doprovod autem
(Šimon a Tadeáš Ruttovi, Kateřina Gelová, Markétka a Ondra Šeděnkovi).

Vyjeli jsme v sobotu 24.8. ráno na téměř 90 km trasu přes proskovické
louky kolem Odry, Košatku, Kunín, Hustopeče nad Bečvou, Kelč a
odpoledne jsme dorazili do Bystřice pod Hostýnem, kde na nás čekal
poslední, ale nejnáročnější stoupání na Hostýn. Když už máte v nohou
najeto přes 80 km, tak se těch posledních 5 km do kopce zdá věčnost a
začíná opravdu poutní putování. Večer nás čekal bohatý program, v 18
hod. jsme se zúčastnili mše sv., poté byl pro ty, kteří měli ještě dost sil,
přichystán závod do kopce. Večerní program vrcholí průvodem světel při

křížové cestě se zastávkou u památníků obětem totalitních režimů a u
hrobu arcibiskupa Vaňáka. Komu se ještě nechtělo spát, mohl si jít
zazpívat se scholou na schody před basiliku, já jsem však za zpěvu již
usínal v posteli.
Ráno se k nám připojili ostatní farníci a orlové ze Staré Bělé, Polanky a
Poruby, kteří přijeli autobusem a Lukáš Gelnar, který vyrazil na kole
v neděli ráno. Nedělní slavnostní mše sv. je tradičně doprovázena scholou
a dechovou hudbou a letos ji sloužil otec kardinál Dominik Duka
s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Po mši jsme se již hned
přichystali na cestu, abychom se do večera dostali domů. Počasí nám opět

přálo a tak se těšíme na další cyklopouť, na kterou se můžete vydat
s námi.
Michal Hořínek

PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD 2013
1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu bylo
výzvou, jak se připojit k oslavě. Když jsme ve farnosti o tom přemýšleli,
přišel Mirek Jarolím s informací o již 6. ročníku pěší pouti ze Svatého
Kopečku přes Svatý Hostýn na Velehrad. Vždy se zúčastnily nějaké
desítky poutníků. Všichni jej známe jako zkušeného poutníka a tak jsme
se nechali vyhecovat. Někteří vyšli přímo ze Staré Bělé, my méně
zkušení až ze Svatého Hostýna.

Zážitek je to slovy těžko sdělitelný. Neumím na vás přenést tu radost ze
společenství s více než dvěma stovkami poutníků. Nebo z pasování na

poutníka. Procházeli jsme krásnou krajinou. Provázelo nás nádherné
počasí. Prožívali jsme radost z toho, že nám to šlape. Snad nejsilnější
bylo vřelé přijetí lidmi z farností kde jsme procházeli. Také to nadšení,
které na nás přenášel otec Jan Peňáz. Žádný mladík, ale i v těch
nejprudších stoupáních nám stále o něčem vyprávěl (od něj vím, že slovo
reklama vychází ze slova klamat), modlil se s námi nebo zpíval, ale
hlavně stále vléval dobrou náladu. Jsou s tím ale spojeny i pocity únavy
jak z vlastního pochodu, tak z relativně horkých dnů pochodu často
otevřenou krajinou pod žhnoucím sluncem. Užili jsme si i svalových
křečí, puchýřů na nohou. Pro mě snad nejsilnějším zážitkem bylo
přespávání po tělocvičnách na karimatce (já poprvé v životě) spolu
s dalšími dvěma sty bratry a sestrami, neboť poutníci jsou si bratry a
sestrami.
V mládí jsem chodíval dálkové pochody. Teď poprvé jsem ale byl na pěší
POUTI a to je zážitek sám o sobě. Šli jsme si vyprosit každý něco pro
sebe, své blízké, naši farnost, obec, vlast. Zapomněli jsme na svůj běžný
život, starosti, výhry, prohry, radosti. Prostě jsme šli k panně Marii a
svatým Cyrilovi a Metoději s vírou. Věci opravdu dobré nejsou zadarmo.
K dosažení důležitých cílů je třeba vytrvalosti a námahy. Tak jsme
vynaložili námahu, osvědčili vytrvalost, přemohli útrapy a odměnou nám
je radost.
Nicméně, to je jen část naši celoživotní pouti a k dosažení konečného cíle
budeme musit vytrvalost a potřebnou námahu prokazovat každodenně.
Přinesl jsem si jedno podstatné poznání: poutník na pouti toho mnoho
dostává a často úplně zadarmo, měl by být také připraven jiným zadarmo
dávat.
Jiří Stuchlý

ZVEME VÁS NA DALŠÍ AKCE!
TRÉNINKY STOLNÍHO TENISU
Orel zve děti a mládež na pravidelné tréninky stolního tenisu každou
středu od 17-18 hod. v tělocvičně ZŠ ve Staré Bělé.

Michal Hořínek

Farní ples
Pro velký úspěch 1. Farního plesu i letos chystáme ples 10.1. 2014 se
slovenskou zpěvačkou Kristinou, která přijede s celou svou kapelou.
Dále vystoupí - mistryně Evropy mažoretky DIXI, přehlídka
latinskoamerických tanců v podání TŠ Trend a novinka plesu cimbálovka Úsměv hrající v restauraci.
Připomínáme, že předprodej vstupenek je pro naší farnost už od
1.11.2013, čtrnáct dní předtím, než budou plakáty vyvěšeny pro
veřejnost. Vstupné činí v letošním roce 170,-Kč/ s večeří 260,-Kč.
Srdečně zve za pořadatele
Jaroslav Bajorek, tel 603766393

Divadelní představení
Pro všechny z Vás, kteří máte rádi pohádkové příběhy, patří naše srdečné
pozvání k divadelnímu představení s názvem „Za jeden provaz!“ Těšíme
se na Vás 20. října 2013 v 15.00 hod v Katolickém lidovém domě ve
Staré Bělé.
Srdečně zvou
Orli a Skauti ve Staré Bělé
Svatováclavský hudební festival
V pátek 25.10.2013 se koná ve farním kostele. koncert v rámci
Svatováclavského hudebního festivalu . Začátek představení je
v 18.00hod. Všichni jsou srdečně zváni.

„Dobrodružství našeho duchovního života na této zemi směřuje k tomu,
aby se božský život nakonec zmocnil celé naší osoby.
Br. Geoffroy-Marie, Žít v Boží přítomnosti
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Za + Maxmiliána Lindovského, manželku a rodiče z obou stran.
Za + Miloslava Kubicu a Václava Dlouhého.
Za + Zdeňku Pchálkovou a rodiče Hasilovy.
Za + Václava Menšíka a živou rodinu.
Za + Miroslava Tvrdého, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Poděkování za 20 let manželství a prosba o další Boží ochranu.
Za + Ludmilu Havránkovou, manžela, bratry a duše v očistci a živou rodinu.
Za farníky.

Poděkování za Boží přátelství s prosbou o důvěru k plnění jeho vůle.
Za živou a zemřelou rodinu Budinských.
Ke cti andělů strážných, za duše v očistci a živou rodinu.
Za + Marii Matějovou, manžela, syna a její sourozence.
Za + Františka Bureše, syna a rodiče z obou stran.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou.
Za Marii Jakubkovou, rodiče z obou stran a švagra Josefa.
Za farníky.
Za + Anežku Hrabovskou, 20 let úmrtí manžela Františka, za + Stanislava Hoduru,
rodiče a duše v očistci

Za + Petra Hořínka, bratra, rodiče a duše v očistci.
Za živé a zemřelé členy živého růžence.
Za rodiče Františka a Terezii Nováčkovy, sourozence a duše v očistci.
Za + P. Vítězslava Andrýska, rodiče a sourozence.
Za + Stanislava Doležílka a manželku Evu.
Za + Jindřicha Hermu, manželku a rodiče.
Za + Jindřicha Foltu, manželku a za živou i zemřelou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na světové misie
Za Danuši Pavlovou, Marii Hradilovou, Josefa Rymice, manžely, rodiče a sourozence.

Za + Františku Langerovou, manžela, 2 dcery, syna, zetě a duše v očistci.

Za + Cyrila Volného, manželku, syna a duše v očistci.
Za + Josefa Kokeše, živou a zemřelou rodinu.
Za + Ing. Josefa Cholevu a Milušku Cholevovou.
Za + Antonii Hořínkovou, manžela, 2 syny, její sourozence a duše v očistci.

Za živou rodinu a další Boží ochranu.
Za + Miladu a Arnošta Bartuskovy, rodiče z obou stran a živou rodinu.
Za živou a + rodinu Půlkrábkovou a další Boží požehnání na přímluvu Panny Marie.
Za farníky.
Sbírka na kostel
Za Ladislava Nováčka, manželku, 3 vnuky a duše v očistci.
Poděkování za 60 let společného života.
Poděkování za 10 let prožitých v manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let

Za + Jaroslava Foltu k nedožitým 89 rokům života.

