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Únor 2014

minulého roku byla na faře vyměněna okna, která jak doufáme, přispějí
ke snížení nákladů na vytápění.
Tento rok bychom chtěli pokračovat v započatém úsilí a provést
odvodnění kostela, které bylo součástí projektu celkové obnovy z r. 2010
(omítky, výmalba, odvodnění). Dále je zpracován restaurátorský záměr
na: křtitelnici (dřevěný obraz na pravé straně kostela), kazatelnu (levá
strana) a dva boční dřevěné oltáře v lodi kostela. Rozpočet na odvodnění
je 286 tis. Kč, rozpočet na restaurátorské práce 995 730 Kč.
S poděkováním všem dárcům a s přáním všeho dobrého
o. Jan
Zůstatek z roku 2012

Výroční zpráva za rok 2013
757 756,23 Kč

Příjem za rok 2013
Nájem (Vodafone, T-mobile, atd. )
Sbírky celkem
Z toho Stará Bělá
Krmelín
Proskovice
Dary věřících
Úroky
Výdaje za rok 2013
Úvodník
V tomto čísle zpravodaje naleznete výkaz o hospodaření farnosti za
minulý rok - příjmy (nájem, sbírky, dary) a vedle toho výdaje (režije,
opravy, investice). Přijměte to, prosím, jako poděkování Vám všem, kteří
pravidelně přispíváte na provoz a zvelebení objektů farnosti. Právě z
Vašich darů bylo možno provést sanaci boční kaple kostela, zasekání
linky ozvučení kostela, nový rozvod elektřiny zásuvkového okruhu a také
výmalbu kostela. V Krmelíně se povedlo obnovit dřevěné části na kostele
(dveře, okenice), nákladem obce bylo vybudováno parkoviště před
kostelem a část příjezdové cesty. V obou kostelích (Stará Bělá, Krmelín)
byla také provedena sanace krovů proti škůdcům a houbám. Na závěr
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1 522 851,98 Kč
366 688,60 Kč
982 828,00 Kč
708 618,00 Kč
178 872,00 Kč
95 338,00 Kč
173 260,01 Kč
75,37 Kč
1 587 408,- Kč

Stará Bělá - kostel
Výmalba kostela
Oprava elektřina
Ostatní zednické a natěračské práce
Oprava hodin
Výdaje celkem

318 000,-Kč
18 238,-Kč
34 997,- Kč
3 134,- Kč
374 369,- Kč

Krmelín – kostel
Renovace dveří a výmalba schodiště

95 000,- Kč
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Fara
Oprava schodů
Výměna oken
Ostatní zednické a natěračské práce

17 858,- Kč
319 978,- Kč
54 389,- Kč

Výdaje celkem

392 225,- Kč

Režijní výdaje celkem (el., plyn, drob.mat., pojiš.,…)
Odeslané sbírky a jiné dary

482 914,- Kč
242 900,- Kč

Zůstatek do roku 2014

V roce 2013 proběhla výměna 4 oken v restauraci v 1. patře Katolického
domu a 1 okno na chodbě včetně žaluzií. Provedla se demontáž pergoly,
montáž nové a nalakovaly se parkety ve velkém sále.
V letošním roce bychom chtěli opravit fasádu z čelní strany vstupních
dveří. Rádi bychom rekonstruovali prostor Taneční školy Trend
( rozšíření baru – využívají rodiče, když čekají na své děti) a provedli
novou elektrifikaci.
Jaroslav Bajorek

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!

693 200,41 Kč

Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
13. 02. 2014
09.30 hod
27. 02. 2014
09.30 hod

Úkony duchovní správy za rok 2013
Křty
Svatby
Pohřby
Náboženství dětí
Katechizace dospělých

27
7
39
74
31

Náboženství pro dospělé
Pondělí
10. 02. 2014
24. 02. 2014
Čtení Bible
Úterý

Výroční zpráva za rok 2013 KLD
Zůstatek z roku 2012
Příjem za rok 2013
Z toho nájem

238 717,91 Kč
491 494,60 Kč
483 987,00 Kč

Výdaje za rok 2013
Mzdy a odvody
Opravy
Vyrovnání s Normamess
Ostatní (energie, plyn,…. )

591 843,30 Kč
55 536,00 Kč
84 956,00 Kč
199 436,00 Kč
251 915,30 Kč

Zůstatek do roku 2014

138 378,21 Kč
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04. 02. 2014
18. 02. 2014

Dětská schola
Každý pátek

20.00 hod
20.00 hod
po mši svaté
po mši svaté
od 16.00 hod

Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
od 16.30 hod na faře
Modlitby Taizé
Sobota
08. 02. 2014

19.00 hod

Pobožnost k Panně Marii Lurdské v Bělském lese
Neděle
09. 02. 2014
15.00 hod
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Dětský maškarní ples
Neděle
16. 02. 2014

15.00 hod v KLD ve St. Bělé

Duchovní obnova pro mládež
Srdečně zveme na víkendovou duchovní obnovu pro mládež (14+) v
termínu 11. -13. 4. 2014. Začátek v pátek mší svatou, konec v neděli
odpoledne. Předpokládaná cena je 200 Kč. Bližší informace dodáme v
průběhu února. Přihlašování je možné do 16. 3. 2014. (Případné otázky
nebo přihlášky směle směřujte na marie.zdrahalova@gmail.com).
Aerobik
Jednota ORLA zve zájemkyně každého věku na cvičení AEROBIKU
vedeného profesionální cvičitelkou. Začínáme ve středu 12. února od
18:30 do 19:30 hod. V únoru ve velkém sále KD a od března v tělocvičně
Základní školy ve Staré Bělé. Členové Orla platí 20,- Kč, nečlenové 30,Kč. S sebou sportovní úbor a boty do sálu, karimatku, pití.
Markéta a František
Postní aktivita 2014 – Modlitba za svěřeného farníka

Mohu se jen přimlouvat a nikoho nenapsat?
ANO
Mohu napsat více lístků ?
ANO
Tato aktivita je určena pro všechny věkové skupiny. Přímluvcem může
být dítě stejně jako starý člověk. Stejně tak osoby, za které se budeme
přimlouvat, mohou být v jakémkoliv věku.
Forma jakou ve své přímluvné modlitbě zvolíme je libovolná a bude
vycházet z každého jednoho přímluvce. Je možné k modlitbě připojit i
půst nebo pouť. Každý přímluvce ať vychází ze své osobní situace a
svých možností.
Za osoby, které si nikdo nevytáhne a nebude se tedy za ně nikdo
přimlouvat, bude sloužena mše svatá na svátek sv. Josefa 19.března večer
v 18:00 hod.
Cílem této aktivity je rozšířit okruh osob, za které se běžně přimlouváme,
poznat blíže lidi ve své farnosti a také vytrvale prosit Pána a přemýšlet
nad tím, co pro přimlouvanou osobu chceme.
PODĚKOVÁNÍ! PODĚKOVÁNÍ! PODĚKOVÁNÍ! PODĚKOVÁNÍ!
Poděkování za Farní ples

Stejně jako v minulém roce nabízíme způsob, jak obohatit prožití
postní doby. Jde o přímluvnou modlitbu za jednoho, mně svěřeného
farníka určeného losem.
Tato aktivita má dvě fáze:
1) Od 16. února budou na levém bočním oltáři umístěny lístky, tužky
a nádoba. Napíšu na lístek jméno farníka, za kterého chci, aby se
někdo během celé postní doby modlil. Lístek složím a vhodím do
nádoby. Pokud má osoba na lístku jméno shodné s někým dalším,
je vhodné uvést třeba ročník narození, nebo jiným způsobem blíže
určit.
2) Na Popeleční Středu 5. března si vytáhnu z již zmiňované nádoby
lístek se jménem a během celé postní doby se za tuto osobu budu
modlit. Na Velký Pátek 18. dubna pak mohu za tuto osobu zapálit
svíci u Božího hrobu v kapli našeho kostela.
Mohu jen někoho napsat a nelosovat osobu, za kterou se budu modlit?
ANO
5

Poděkování všem, kteří se
podíleli na organizaci a přípravě
Farního plesu, jak pečením
zákusků, obsluhou v baru a
v šatně i těm, kteří přispěli jak
finančním, tak i věcným darem do
tomboly.
Výtěžek z letošního plesu činí
55 490,- Kč a bude použit na
fasádu KLD.
Na příští farní ples se můžete těšit
v pátek 9.1.2015.
Za pořadatelé ještě jednou všem
srdečný dík.
Jaromír Bajorek
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FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
Náš farní časopis na žádost farníků rozšiřujeme o novou rubriku,
prostřednictvím které se můžete našich kněží zeptat na různé otázky. Své
dotazy zasílejte na náš farní mail: rkf.starabela@doo.cz, nebo přineste
osobně na faru (popřípadě dejte do schránky). V následujících číslech
bude odpovězeno na vaše dotazy.
Těšíme se na vaše otázky!
Otázka na měsíc únor:
Jaký je pohled církve na alternativní medicínu a léčitelství (např.
celostní medicína, využívání energií apod.)?

praxí (svátostmi, modlitbou), a které také nemají nic společného s
uplatňováním lékařské vědy. Pokud tedy někdo konstatuje zlepšení svého
zdravotního stavu, a forma užité terapie přitom neodpovídá zásadám
lékařské vědy ani křesťanské víry, nabízí se otázka, čí mocí vlastně
působí ten či onen „léčitel“?
Otvírám-li se pak jako křesťan působení jiné než Boží moci,
vkládám svou víru do působení Božího nepřítele a ne samotného Krista.
První místo v mém životě, které má patřit Kristu dávám čemusi, co se jen
na první pohled tváří jako dobré a prospěšné (např. stejně jako had a
jablko v rajské zahradě).
o. Jan
Otázka na měsíc březen:
Je nakupování v neděli proti 3. přikázání? Jak si ve svědomí zhodnotit
takový rychlý nákup v Hrušce po nedělní mši sv.?

V dnešní moderní společnosti se alternativní medicína dostává
stále více do popředí. Lidé, často zklamáni neúspěšnou léčbou klasické
medicíny, hledají jiný způsob léčby vedoucí k uzdravení. Obracejí se tedy
k alternativním metodám a různým léčitelům, kteří k uzdravení (resp.
k nalezení příčiny nemoci - v případě použití celostní medicíny) využívají
různých metod pracujícími s energiemi a neodpovídající zásadám
lékařské vědy. Toto je pro věřícího člověka první varovné znamení,
protože Bůh není energie. Duch Svatý není energie. Je to osoba, která
působí svojí láskou a dobrotou. Křesťan by v této fázi měl dobře
rozlišovat, čemu se otevře, Písmo nám k tomu říká: „Všechno zkoumejte,
dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě“ (1Tes 5, 21-22).
Vždycky je zapotřebí přesvědčit se, na čem se zakládají metody
alternativní léčby, než se rozhodneme využít jich, a to i v případě, že by
nám je doporučoval lékař.
Křesťanská životní praxe jasně vyznačuje formy, jejichž
prostřednictvím se můžeme odvolávat k Bohu, k Ježíši Kristu, toužíme-li
po zlepšení svého zdraví. Těmito prostředky jsou modlitby k Bohu, k
Panně Marii a ke svatým. Jsou jimi svátosti a svátostiny. Posledně
jmenovaných můžeme využívat také podle jasně stanovených pravidel.
Na naše tělo a na to, jak se cítíme, mohou působit i zlí duchové. Může se
to stát v případě, když se otvíráme alternativním metodám „rádoby
léčení“. Jde o takové formy, které nemají nic společného s křesťanskou

Tento rok jsme se již podruhé rozhodli pomoci při Tříkrálové
sbírce. Byla nám přidělena oblast kolem kostela, stejně jako loni. Letos
však v naší kolednické skupince tatínka vystřídala naše tříletá dcerka,
která se s velkým očekáváním chtěla zapojit. Vyrazili jsme v nových
kolednických hábitech ve složení Péťa, Niki a bratranec Kuba. Plán byl,
že půjdeme tradičně v sobotu, ale z důvodu nemoci dětí jsme začali
koledovat až ve středu po Třech Králech. To jsme však netušili, co se
stane.
Plni elánu a nadšení pro věc jsme začali farou a pokračovali do
Domova důchodců. Otevřel nám příjemný dědeček Lůďa a dal nám do
kasičky nějakou tu kačku. Zdvořile jsme zaklepali i u dalších dveří.
Nikdo neotevřel, jen za dveřmi bylo slyšet: „Běžte pryč, tři králové už
byli v pondělí a vy ste jacisi podvodnici!“ Babička si nenechala nic
vysvětlit, ani ukázat kolednický průkaz. Inspirována našimi médii,
neváhala okamžitě volat na policii. To jsme však zjistili až 10 minut po
opuštění Domova důchodců. Policie nás lapila těsně před Sokolovnou a
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PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

Kolednická story 2014

tradičně spustila svoji modrou diskotéku. Naše malá kolednice
vzpomínaje na výhružky svého staršího bratra, že když bude zlobit,
zavřou ji do vězení, se lehce rozplakala. Tatínek děti rychle uklidnil, že
do vězení nepůjdeme. Po pětiminutové lustraci policie uznala, že jsme
praví koledníci, přispěli pár kaček do pokladničky a byli jsme propuštěni.
Sbírku jsme zdárně dokončili. Všichni jsme měli radost, že jsme pomohli
dobré věci a už se těšíme na příští ročník.
Keďas

Štěňátko
Na bráně před jedním domem na předměstí, obklopeným rozlehlou
ovocnou zahradou, byla cedule s nápisem: „Prodáme čistokrevná štěňata“.
K bráně přišla holčička, zmáčkla zvonek, sáhla do kapsy a pánovi,
který přišel otevřít, řekla: „ Mám dvě eura a 37 centů, prosím, můžu se
podívat na ta štěňátka?“
Muž zapískal a ze psí boudy, na které byl nápis „Lady“, vyšla
nádherná fena a elegantně kráčela k pánovi. Následovalo ji pět krásných
štěňátek. Jedno však trochu kulhalo.
„Co mu je?“ zeptalo se děvčátko a ukázalo na pejska.
„Podle veterináře má zdeformovanou jednu tlapku. Nejspíš už bude
kulhat pořád.“
„Tohle štěňátko bych chtěla koupit, kdybyste proti tomu nic
neměl,“ vydechla holčička.
Majitel jí ho chtěl darovat, ale dívenka na jeho nabídku odpověděla:
„Má stejnou cenu jako ta ostatní. Budu vám každý týden nosit peníze, až
to bude tolik, za kolik prodáváte ta druhá štěňátka.“
„Ale proč chceš koupit štěně, které není zdravé?“
Holčička se shýbla, povytáhla si jednu nohavici dlouhých kalhot a
ukázala nohu. Byla znetvořená a vězela v jakémsi pouzdru vyztuženém
ze stran kovovými dráty.
Pak se obrátila k pánovi: „Já taky nemůžu dobře běhat. Štěňátko bude
potřebovat někoho, kdo mu bude rozumět.“
Z knihy Bruna Ferrera: Hvězdy pro duši
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1.2.
2.
Ne
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ne
10.
11.
12.

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

13.
14.
15.

06.55
18.00
07.30
18.00

16.
Ne

07.30

Na úmysl dárce.
Za živou a zemřelou rodinu Bandíkovou.
Za farníky.
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Za + Vincence a + Marii Glonkovy a duše v očistci.
Na poděkování za 80 let života a Boží ochranu celé rodiny.
Za + Jaroslava Foltu a manželku.
Za syna Tomáše Luptovce a celou živou a zemřelou rodinu.
Za + Marii Sýkorovou.
Za Annu Kokešovou, manžela Metoděje a rodiny z obou stran.
Za Libuši Dlouhou, manžela a zetě.
Za + Teodora Ševčíka a rodiče.
Za farníky.
Poděkování za přijatá dobrodiní, prosba za dar živé víry pro celou rodinu.
Za Josefa Kuděláska, manželku a duše v očistci.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za nemocné, trpící, pronásledované křesťany, aby nesli svůj kříž s Kristem
a jejich oběti byly semenem nových křesťanů.
Za staré a nemocné sousedy.
Za Valentina Šeděnku, manželku, 2 dcery, 2 syny a sourozence.
Na poděkování za 25 let života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu.
Za Ing. Leopolda Ronovského, jeho sourozence, za živou i + rodinu a za
Jenovefu Havlákovou.
Na poděkování za 50 let života s prosbou o další B. ochranu, B. požehnání a
dar víry pro celou rodinu.
Za farníky.

23.
Ne
24.
25.
26.
27.

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

Za Vítězslavu Krejčíčkovou, manžela, dceru a vnuka Zdeňka.
Za Josefa Kokeše a rodiče z obou stran.
Za Aloise Matěje, rodiče a živou rodinu.
Za + rodinu Cigánkovou a duše v očistci.
Za + rodiče Amálii a Cyrila Olšovské.
Na úmysl dárce.
Za + Jana Mrvu, sourozence a duše v očistci.
Za + Oldřicha Zdráhala, manželku Julii, živou a zemřelou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na opravu kostela
Za + Jiřího Štýrského.
Za + Aloise a Olgu Kolářovy.
Za paní Annu Kokešovou, manžela Jaroslava a syna.

28.

18.00

Za + Růženu Krčmářovou, dceru Marii a syna Víta.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu Matky
Boží pro celou rodinu do dalších dnů.

Bůh jednoduše nemá žádný důvod k tomu, aby nás miloval, on nás
miluje, protože nás miluje.
Mendonca,J.T., Ukrytý poklad
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