ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
13. 03. 2014
09.30 hod
27. 03. 2014
09.30 hod

3/2014

Březen

2014

Úvodník
„Obraťte
se
a
věřte
evangeliu!" - je výzva postní
doby,
kterou
zahájíme
Popeleční středou. Obrátit se
mohu z boku na bok a spím
dál. Anebo obrátím oči v
sloup, řeknu: "už zase" a
nějak těch 40 dnů přežiju.
Obrátím list a přejdu rovnou
na Velikonoce. Anebo půjdu
po podstatě obrácení a
změním svoje smýšlení. Budu
se jinak dívat, jinak jednat,
jinak přemýšlet. Začnu znova.
S vědomím, že moje obrácení od starého způsobu života k novému není
jednorázové, ale je to úkol na celý život. Mám tedy něco čekat od tohoto
postu? Rozhodně - další krůček v sérii mých životních obrácení.
Každá řehole má svoje zvláštnosti. Například cisterciáci skládají kromě
slibů čistoty, chudoby a poslušnosti ještě jeden slib - neustálého obrácení.
Vědí, že ke svatosti nedojdou za rok, dva, ale bude to běh na dlouhou trať.
Prostředky zůstávají stejné i tentokrát - modlitba, sebezápor (půst) a
konání dobra (almužna). I ty mně obracejí - od sebe k Bohu a také od
sebe k druhému člověku - abychom se neuzavírali ve svém sobectví, ale
otvírali se Tobě, Bože (postní preface).
o. Jan
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Náboženství pro dospělé
Pondělí
10. 03. 2014
24. 03. 2014
Čtení Bible
Úterý

04. 03. 2014
18. 03. 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

15. 03. 2014

19.00 hod.

Postní doba
Ve středu 5. března Popeleční středou, začíná postní doba. Mše svaté
s udílením popelce budou ve Staré Bělé v 06.55 hod a v 18.00 hod a
v Krmelíně v 16.45 hod.
Křížová cesta
V postní době budou Křížové cesty probíhat pravidelně vždy každé úterý
a pátek přede mši svatou od 17.30 hod a každou neděli od 14.45 hod
odpoledne. Všichni jsou zváni k účasti.
Křížová cesta pro děti
V neděli 30. března se uskuteční křížová cesta v přírodě v Proskovicích.
Začátek je v 15 hod od kostela a půjdeme po vyznačené cestě. Všichni
jsou srdečně zváni.
Martin Menšík
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Výjezdní Křížová cesta na Uhlířský vrch
V neděli 6. dubna 2014 se v 15:00 hodin uskuteční Křížová cesta na
Uhlířském vrchu u Bruntálu. Doprava vlastními auty. Nabídněte prosím
volná místa lidem, kteří auta nemají.
Adorace za úctu k počatému životu
V pondělí 25. března v 18.00 hod bude v Krmelíně sloužená mše svatá,
po ní proběhne Adorace za úctu k nenarozenému životu.

nedostatek kočiček na Květnou neděli. Z tohoto důvodu Vás prosíme,
abyste si předem pořídili vlastní kočičky. Děkujeme mnohokrát.
Kostelníci
Postní almužna
Jako každý rok tak i letos si můžeme v kostele vyzvednout papírovou
pokladničku tzv. POSTNÍ ALMUŽNU, díky které můžeme
prostřednictvím Charity pomoci potřebným lidem.

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).

FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ

Aerobik
Jednota ORLA zve zájemkyně každého věku na cvičení AEROBIKU
vedeného profesionální cvičitelkou. Na popeleční středu aerobik není a
od 12. března začínáme 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

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.?

Své dotazy do této rubriky 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!

Úklid
Do kostela byl zakoupen nový vysavač. K udržení stálého sacího výkonu
má nastavenu funkci automatický oklep filtru (v pravidelných intervalech
3 hlasitá odklepnutí). Tyto „rány“ neznamenají poruchu stroje. Děkujeme
za pochopení a pomoc při úklidu našeho kostela.
A.
Kočičky na Květnou neděli
S ohledem na současné počasí a pučení stromů bude letos v kostele

Po šesti dnech Stvoření Hospodin odpočíval (někdy si představuji jak).
Stejné vyznamenání dostávají i Izraelité - mohou napodobit Boha
Stvořitele. Člověk není stroj, který běží na 3 směny 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu, má v sobě Boží důstojnost, proto může a má odpočívat.
Sedmý den je dnem prozřetelnosti. Bůh se stará vzpomeňme na mannu na poušti - každý den jenom tolik, kolik dokážu
sníst, na sedmý den dvakrát tolik - a manna se nezkazila. Po usazení v
zaslíbené zemi platí to samé - šest dní práce, sedmý odpočinku, lidská
námaha není to nejdůležitější, má svůj původ a smysl - a toto si mám
připomenout. Jak? Modlitbou, velebením Boha. Sedmý den je proto
dnem díkuvzdání (=eucharistie).
Ježíš přidal svátečnímu dni ještě jeden význam - zmrtvýchvstání. Dává
naději i nám, že náš život má ještě jiný rozměr než jenom ten lidský.
Obrazně - šest dnů je pozemský život, sedmý den je kouskem a odrazem
věčného života.
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OZNAMENÍ! OZNAMENÍ! OZNAMENÍ! OZNAMENÍ! OZNAMENÍ!

Známe Ježíšův výrok: Sobota je pro člověka a ne člověk pro sobotu (Mk
2,27). Chce tím říct, že původně to bylo vyznamenání, dar, ale my lidé
(spolu s farizeji) jsme z toho udělali příkaz. Ptáme se: Mohu žehlit, když
to děti budou hned v pondělí potřebovat? Mohu pracovat fyzicky, když
celý týden pracuji mentálně? Mohu nakupovat v Hrušce? Zkusme se
zeptat na neděli jinak:
Uvědomil jsem si, že bez ohledu na moji práci všechno závisí na Bohu,
který dává? Vážím si sám sebe a odpočinul jsem si? Zvednul jsem svoje
oči od všednosti a uviděl kousek věčnosti? Byla moje neděle prožita jako
den sváteční? Dělal jsem něco jiného než celý týden?
o. Jan
Otázky na další měsíc či měsíce: Všechny otázky, které se nám
nahromadily, jsou směřovány k otci Janovi:
1. Proč někteří farníci přijímají bezlepkové hostie? V minulosti lidé, kteří
měli přísnou bezlepkovou dietu, přijímali normální hostie a dnes?
Jedná se o Tělo Kristovo a kněz, když jej podává, říká: „Tělo Kristovo“ a
člověk, pokud má víru, odpovídá: „Amen“, tedy ano, souhlasím. Neříká:
„Bezlepková hostie a hostie s lepkem“. Nejedná se tedy o nějakou novou
módu a tedy ztrátu víry, že Tělo Kristovo může vše uzdravit a vyléčit?
????
2. Jaké jsou v naší farnosti rady? Kdo je zřizuje či volí a jaký mají úkol a
kým jsou tvořeny? Kde se o nich dočteme, co projednávají…
????
3. Proč otec téměř vůbec nenosí kleriku – třeba když jde před mši svatou
zpovídat?
Renata Nováčková
4. Proč otec nechce při sobotní večerní mši svaté zpívat alespoň ty
známější žalmy, jako třeba zpíval otec Antonín, když zpívat umí, aby
měla bohoslužba slavnostnější ráz?
Děkuji Renata Nováčková
5
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2.
Ne
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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
31.

07.30
18.00
07.30
10.00
06.55

Za rodinu Žáčkovou.
Za Aloise Matěje, rodiče a živou rodinu.
Za + Františka Kaloče, manželku, dva syny a živou rodinu.
Za farníky.
Za + Marii Lindovskou a manžela.

18.00
06.55
18.00
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
18.00
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
06.55
18.00
06.55
06.55

Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání do dalších let.
Poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu a za živou rodinu.
Poděkování za 65 let života a další Boží ochranu.
Popeleční středa
Za + Miroslava Foltu a živou rodinu v Kanadě.
Za + Evu Doležílkovou a manžela.
Za + Vladimíra Kopku, 3 setry a rodiče.
Za + Františka Havlinu, manželku Martu, syny Aloise, vnuky a vnučku.
Za farníky.
Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Jarmilu Minkovičovou a manžela.
Za + Milušku Davidovou a zemřelé spolužáky ročník 1940.
Za + Karla Doležílka, manželku a rodiče z obou stran.
Za Anežku Matějovou, manžela a syna Jaroslava a živou rodinu.
Za + Jiřinu Hermovou a manžela
Za Jaroslava a Vlastu Šeděnkových a Cyrila Volného a B. ochranu pro živou rodinu.
Za Antonína Návrata, manželku a tři syny.
Poděkování za dary života, víry a další B. ochranu pro celou rodinu, pro děti a vnuky.
Za farníky.
Na poděkování za 60 let života, s prosbou o B. požehnání a ochranu Panny Marie.
Za Jana Doležílka a, manželku, syna a jeho manželku.
Za + rodinu Marcovou, bratra a duše v očistci.
Za osamělé a za ty, za které se nikdo nemodlí v rámci postní aktivity.
Za Josefa Urbánka, rodiče, bratra Miloše a živou rodinu.
Za Alžbětu Šeredovou, manžela, zemřelé děti a živou rodinu.
Za rodinu Hořínkovou a Svěchovou.
Za + rodinu Pchálkovou a Andrýskovou.
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu pro celou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na potřeby diecéze
Za + Martina Matěje, prarodiče a živou rodinu.
Za + Evženii Havránkovou, Marii Šindlovou a vnuka Jaromíra. Slavnost. Zvěstování Páně
Za + Marii Procházkovou, manžela, živou rodinu a duše v očistci.
Za + ThDr. Josefa Nováčka a sestru Františku.
Za matky v požehnaném stavu, ochranu života od početí do přirozené smrti, obnovu
rodin a všechny, kdo mají moc o tom rozhodovat.
Za živou a zemřelou rodinu Dlouhou a Kudělkovou a duše v očistci.
Za živou a zemřelou rodinu Foltovou, Kozubkovou a Čížovou.
Za + Ludmilu Ševčíkovou a jejího manžela Emila.
Za farníky.
Sbírka na opravu kostela
Za Viléma a Marii Vondruškové a syna Vladimíra.
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou.

18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55

To, co se událo při utrpení Ježíše, nám mělo ukázat cestu, jak máme my
dnes naložit s tím, co nás přibíjí na kříž.
Grün A., Sedm kroků do života
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