V přímém kontaktu: modlitbou, svátostmi, četbou
Písma svatého, prožíváním mše svaté, vytvářením různých
společenství, kde je uprostřed Pán.
Učme se dávat větší místo duchovnímu prostoru v nás.
Nový školní rok nám nabízí příležitost (opravdu nejen školákům a
studentům), abychom se učili vcházet ve společenství s Bohem
skrze věci stvořené
skrze lidi, s kterými vytváříme společenství
skrze osobní prohlubování kontaktu s Bohem
otec Bohuslav
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ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!

Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
11.09. 2014
10.00 hod.
25.09. 2014
10.00 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
09.06. 2014
23.06. 2014
Čtení Bible
Pondělí
15.09. 2014
29.09. 2014
Dětská schola
Každý pátek

Úvodník
Holá, holá, škola volá!
aneb
učit se musíme všichni.
Vše stvořené chválí svým bytím Stvořitele- Boha.
Jen člověk má tuto výsadu chválit Boha uvědoměle, protože chce chválit.
Umíme to?
A)
Ze stvořených věcí, správným užíváním věci.
Učme se věci užívat, ne zneužívat, nenechme věci, aby zneužily nás.

Modlitba matek
Každý čtvrtek

20.00 hod
20.00 hod
19.00 hod
19.00 hod
od 16.00 hod

od 09.00 hod

Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
po mši svaté
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek

17.00 – 19.00 hod

Mše svatá na Krmelínském kopci
Zveme vás všechny v neděli 14. 9. 2014 na mši svatou na Krmelínský
kopec, která se bude konat ve svátek Povýšení svatého Kříže v 9.00 hodin.
Otec Bohuslav nám pak požehná úhelný kámen s modlitbou a prosbou za
nás a naše rodiny, který jsme přivezli z kraje sv. Zdislavy od Křižanova.
Srdečně zvou krmelínští farníci
Mše svatá na Nové Bělé
V neděli 14. 09. 2014, na svátek Povýšení sv. Kříže, se v kapli na Nové
Bělé bude konat v 13.00 hod. mše svatá, kterou bude zahájena pouť na
Nové Bělé. Všichni jsou srdečně zváni.

Skautský den
Na neděli 21. 09. 2014 připadá Skautský den, který bude zahájen mší
svatou v 10.00 hod.. Odpoledne se koná již tradiční Safari. Bližší
informace budou na vývěsce.
Vinobraní

Modlitby matek
Modlitební skupinka Modlitby matek se schází každý čtvrtek v 9.00 hod.
na faře. Srdečně zveme i další maminky, které se chtějí spojit v modlitbě
za své děti. Hnutí Modlitby matek vzniklo v roce 1995 v Anglii a od té
doby se rozšířilo do mnoha zemí na celém světě. Základním principem
je odevzdávat děti v modlitbě do rukou Pána Ježíše, aby mohl účinněji
působit v jejich životech, a to ne podle naší představy, ale podle své
moudrosti a lásky. Více informací o hnutí můžete získat na
www.modlitbymatek.cz.
A. Bajorková, J. Paseková
Benefiční koncert
Charita Ostrava pořádá v kostele Sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu dne
17. 9. 2014 od 19.00 hod „Benefiční koncert pro ohrožené děti a mládež“.
Svatováclavský hudební festival
V pátek 19. 9. 2014 v 18.00 hod se uskuteční v rámci Svatováclavského
hudebního festivalu koncert Musica Florea, pod vedením uměleckého
vedoucího Marka Štryncla. Vstupné 180,-Kč pro dospělé, 120,-Kč pro
studenty, seniory ZTP a 90,-Kč pro děti do 15 let. V tento den bude
večerní mše svatá přeložena na ráno.
Turnaj o pohár faráře ve stolním tenise
V sobotu 20. září v 15.00 hod se uskuteční v Katolickém lidovém domě
turnaj ve stolním tenise v kategorii muži a ženy ve věku od 15 let do 100
let.

Hudební recitál Slávka Klecandra
Ve čtvrtek 18. 9. 2014 v 19.00 hod. se uskuteční, v našem farním kostele,
hudební recitál kapelníka skupiny Oboroh – Slávka Klecandra. Vstupné
dobrovolné. Všichni jsou srdečně zváni.
Za pořadatele Josef Hořínek
Svatováclavský koncert
V sobotu 27. 9. 2014 v 17.00 hod se bude v kostele v Proskovicích konat
koncert Smíšeného pěveckého sboru ze Slezské Ostravy, pod vedením
sbormistra Doc. Mgr. Jana Spisara. Všechny srdečně zve
Mgr. Marie Matějová, starostka

Aerobik
Starobělský Orel zve všechny ženy a děvčata na aerobik, který se bude
cvičit každou středu od 18.30 do 19.30 hodin v tělocvičně ZŠ stará Bělá.
Začínáme ve středu 17. 9. 2014 v 18.30 hod.
Markéta a František

OZNÁMENÍ! OZNÁMENÍ! OZNÁMENÍ! OZNÁMENÍ!
Mše svaté na rok 2015 (intence)
Od září 2014 se přijímají intence na mše svaté na příští rok 2015.
Prosba sv. otce Františka
Svatý otec František sleduje s osobní účastí humanitární drama, které
prožívají lidé na severu Iráku, také s ohledem na tamní komunitu
křesťanů. Lidé, kteří jsou na útěku, museli opustit své vesnice, neboť tato
neklidná oblast se zmítá v násilí. Svatý otec prosí všechny místní církve,
aby rozšířily a vyslechly jeho naléhavou výzvu k stálé a neutuchající
modlitbě celé církve, jež společně prosí Ducha Svatého o dar míru.
Svatý otec opakuje: „Bůh pokoje dává každému autentickou touhu po
dialogu a smíření. Nad násilím nezvítězíme dalším násilím. Násilí může
být přemoženo pouze mírem! Modleme se v tichosti a prosme o mír;
všichni, v tichosti….. Maria, Královno pokoje, oroduj za nás!“
Orel-Půjčování koloběžek
Orel Stará Bělá zve rodiče se svými dětmi na koloběžky. Koloběžku si
mohou půjčit až 2 dospělí a 3 děti. Půjčení je zdarma, k dispozici jsou
také cyklistické helmy. Informace a možnost objednání u Michala
Hořínka nebo na tel. č. 773241306, více informací také na webových
stránkách jednoty Orla orel.starabela.org.
Milí čtenáři,
možná jste už někdy něco
křesťanské organizaci, která
(malomocenství). Na počátku
skrze modlitbu a konkrétní

málo zaslechli o Likvidaci lepry (LL),
již přes 22 let usiluje o léčbu lepry
byla pouhá idea, nápad a myšlenka, která
postupné kroky se přetavila v dobrého

bojovníka proti malomocenství – nemoci – s níž se setkáváme
v biblickém světě i v životě Ježíšově.
Sám však nikdo neobstojí, je důležité hledat dobré spojence, dobré
partnery, kteří napomohou dobré nápady co nejlépe a nejúčinněji
realizovat. Proto jsme i my hledali, a také jsme nalezli! Potvrdilo se nám
tak přísloví „kdo hledá, najde“. V našem „boji“ proti lepře jsme získali
opravdu dobrého a udatného spojence, jímž je německá organizace
DAHW, vskutku opravdoví profesionálové!
Tato organizace působí již od roku 1957 a svoji činnost vykonává
na více než 300 místech světa (prakticky ve 40 zemích). Kromě DAHW
máme své partnery i v Indii, kteří řídí dvě nemocnice sv. Josefa - v Bhilai
Pahari a v Phulapahari. Obě byly vybudovány a stále jsou podporovány
z prostředků LL. V současnosti podporujeme další projekty v Kolumbii,
Libérii a v Indii. Jedná se převážně o finanční podporu leprostanic
(stanice malomocných), která zahrnuje náklady provozní, náklady na
léky, obvazový materiál a jiné. Kromě malomocenství se podílíme i na
léčbě tuberkulózy a onemocnění buruli.
Naše činnost, a její rozsah, jsou podmíněny počtem a štědrostí
dárců. V této souvislosti můžeme poznamenat, že i ve vaší farnosti máme
dárce, kteří se svými dary podílejí na odstraňování utrpení mnoha
nemocných a na okraj společnosti vytlačovaných lidí. Všem dárcům
tímto děkujeme! Jsme jim opravdu vděčni za to, že můžeme pomáhat a
být nadějí pro malomocné (vděk samých nemocných nedokážeme ani
vyjádřit). Zároveň chceme přizvat k tomuto dílu milosrdenství i další.
Bohatství, kterým oplýváme a pomocí něhož se snažíme pomáhat, jsme
získali a získáváme pomocí poměrně malých, ale vytrvalých a
pravidelných darů. Někdy se jedná o částky v rozmezí 200 – 300 Kč.
Milí čtenáři, sestry a bratři, pokud by těchto pouhých pár vět ve
Vás vzbudil zájem více poznat naši činnost, rádi přijedeme. Pro všechny
zájemce
uspořádáme
poutavou
přednášku,
včetně
bohaté
fotodokumentace. Více informací o nás můžete rovněž získat na:
www.lepra.cz; nebo také na tel. číslech 222 514 201; 603 555 995.
Lze nám také napsat na e-mail: ll@likvidacelepry.cz nebo na adresu:
Likvidace lepry
Josefská 43/4
118 00 Praha 1

Pokud budete chtít přispět na naši činnost, můžete tak učinit na účet
našeho konta: 2400259272/2010
S přáním Boží přízně Vás všechny zdravíme, za tým LL Vám žehná
P. Dr. Vojtěch Eliáš
prezident LL, biskupský vikář AP
FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ

Dotaz:“Proč se uctívají ostatky svatých? Jaký smysl má uctívat mrtvé
tělo člověka, o kterém věřím, že je v nebi?“
Člověk je tvor společenský a jeho život je společenstvím silně ovlivňován.
My křesťané věříme, že vytváříme společenství nejen s těmi, kteří nás
obklopují v pozemském životě, ale že jsme ve společenství i s církví
vítěznou – se svatými, i s církví očisťující se pro nebe – s dušemi
v očistci.
To je k tomu – „Jaký smysl má uctívat mrtvé tělo člověka?“
Zamilovaní vědí, jaký význam má třeba kamínek od moře, který byl
darován tím milým (tou milou).
Fotografie třeba už zemřelých rodičů máme ve zvláštní úctě a sem tam na
ně pohledneme, když se máme v něčem důležitém rozhodnout.
Co by dělali, jak by se zachovali, co by poradili oni, myslíme si.
Svatí jsou lidé, kteří vyhráli sami nad sebou s pomocí Boží. Kolik
problémů, nejistot, zlých sklonů, pokušení, nepřízně světa a lidí museli
překonat a dokázali to.
My si to chceme častěji uvědomovat a také zvítězit pro nebe. Ostatky
svatých, obrázky, sochy, anebo již i jejich jména vyslovená v prosebných
modlitbách, nám dodávají důvěru, že to také dokážeme s Boží pomocí a
na jejich přímluvu.
Krátce: neuctíváme obraz, sochu, ostatek, jméno, ale osobu, která dosáhla
věčné blaženosti a příkladem života i svou přímluvou může k tomu
dopomoci i nám.
otec Bohuslav

Září
1.
2.
3.
4.
5.
6.

06.55
18.00
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18.00
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18.00
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11. 06.55
12. 18.00
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18.00
14 10.00
15. 06.55
16. 18.00
17. 06.55
18. 06.55
19. 06.55
20. 07.30
18.00
21. 07.30
Ne 10.00
22 06.55
23. 18.00
24. 06.55
25. 06.55
26. 18.00
27. 07.30
18.00
28 07.30
Ne 10.00
29. 06.55
30. 18.00

Za Marii Šindlovou, manžela, vnuka a duše v očistci.

Na poděkování za 60 let manželství a další Boží ochranu.
Za + Karla a Marii Hanzlíkovy.
Za Marii Adamusovou, manžela, rodiče a duše v očistci.
Za + Václava Matěje, manželku, rodiče a duše v očistci.
Na poděkování za 90 let života a za živou rodinu.
Za + Jiřího Gospoše.
Za + Ludvíka Skřivánka, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Ludmilu Volnou, manžela, syna, sourozence a duše v očistci.
Za + Václava Nováčka, rodiče z obou stran, sourozence a živou rodinu.
Za + Václava Sýkoru a jeho 2 + manželky Jarmilu a Miladu a + dceru Věrku.

Za Ludmilu Myškovou, manžela, syna Václava a rodiče.
Za Jana Sýkoru, manželku a dva syny.
Poděkování za 75 let života, dar víry a prosba o další ochranu celé rodiny.

Za + Leopolda a Marii Teichertovy a živou i zemřelou rodinu.
Za Ludmilu a Václava Hořínkovy, syna a živou rodinu.

Sb. na církevní školy

Za Josefa Doležílka, manželku, syna Václava a snachu.
Za Ivanu Kabzanovou a živou rodinu.
Za Václava Dedka, manželku Cecílii, 2 syny, dceru, snachu a zetě.

Na poděkování za 60 let života, Boží ochranu a za živou rodinu.
Za + Ludmilu Volnou, manžela, syna, za Ludmilu Staňkovou, manžela a dva syny.

Poděkování za 55 let života a Boží požehnání pro celou rodinu.
Za Zdeňka Lyčku, manželku a syna Zdeňka.
Za farníky.
Poděkování za milosti a požehnání i za zdraví s prosbou o vedení Duchem Svatým.

Za + rodiny Pchálkovu a Andrýskovu.
Za + Františka Hořínka, rodiče z obou stran a živou rodinu.
Za Antonína Poláka, manželku, snachu Annu a manžely Lipinovy.

Poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu.

Za Václava Menšíka a živou rodinu.
Za + Růženu a Františka Forgačovy a dceru Adélu.
Za Ladislava Nováčka, manželku, 3 vnuky a duše v očistci.
Za farníky.
Za rodinu Urbanovu.
Sbírka na kostel
Za + Danuši Pavlovovou, Josefa Rýmiece, Marii Hradilovou a rodiče.

Za + Adélu Skácelovou a duše v očistci.

Vzkříšení znamená, že už neexistuje okamžik, ve kterém by Kristus,
Zmrtvýchvstalý, nebyl se mnou a u mě.
Grün A. Sedm kroků od života

