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- a dále ve všech krocích různými směry a k různým lidem
dnešního dne.
Je to ano - v návratech domů
-v nenaplněných představách a úsilích
-v domácích pracích
- v přijímání těch nejbližších s jejich starostmi i zlobením.
Je to ano - v soumraku dne
-v modlitbě díků
-v ulehnutí a svěření se do Boží ochrany a prozřetelnosti.
Každý z nás může být veliký před Bohem. Stačí jen říct a obnovovat své
ANO Božímu vedení.
Maria, pomoz nám žít „Ano Bohu“!
otec Bohuslav
.
ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!

Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
09.10. 2014
10.00 hod.
23.10. 2014
10.00 hod

Říjen – měsíc Panny Marie
Maria Veliká je tím, že řekla Bohu,
celým svým životem – Ano! ( píseň )
V jednom takovém „Ano“ pro Boha je obsaženo tisícerým – ano,
v každodenních skutečnostech.
Je to ano - v ranních modlitbách
- v pohledu na sebe v zrcadle
- v ranní modlitbě setkání a proseb
- v přijetí počasí za oknem
- v prvním kroku vyjití z bezpečí domu

Náboženství pro dospělé
Pondělí
06.10.2014
20.10. 2014
Čtení Bible 0,
Pondělí
13.10. 2014
27.10. 2014
Dětská schola
Každý pátek
Modlitba matek
Každý čtvrtek

20.00 hod
20.00 hod
19.00 hod
19.00 hod
od 16.30 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

Pobožnost k Panně Marii Lurdské
V neděli 12.10. se bude konat v 15.00 hod v Bělském lese pobožnost
k Panně Marii Lurdské. Všichni jsou srdečně zváni.
Florbal
Nábor nových členů florbalu: každý čtvrtek od 17,00 do 18,00 hod
probíhá ve školní tělocvičně ve Staré Bělé florbal pro chlapce od 8 do 15
let. Poskytovatelem je Orel jednota Ostrava-Stará Bělá. Přispívá se 50 kč
za měsíc na pronájem. Na nové členy se těší členové stávající.
Šimon L.
Adorace pro mladé
V pátek 17.října od 19.30 hod se bude konat adorace pro mladé, jako
poděkování za prázdniny, s prosbou za naše hledání povolání v životě.
Místo konání – Krmelínský kostel. Všichni mladí jsou srdečně zváni.
Modlitba breviáře
Zveme Vás na ranní chvály do Starobělského kostela, které se modlíme
každé pondělí v 6.00 hod. Přijďte se pomodlit a chválami začít pracovní
týden! A pokud nemáte breviář, je možno si ho zapůjčit v sakristii.
Děkanátní pěší pouť do Frýdku
Animátoři a mládež děkanátu Ostrava zvou na děkanátní pěší pouť do
Frýdku za nová kněžská a řeholní povolání a posvěcení a obnovu rodin.
Pouť se uskuteční v sobotu 4.10.2014. Zahájení ve 12 hodin v dřevěném
kostele v Ostravě – Hrabové. V 18.00 hod se bude slavit mše svatá
v bazilice Panny Marie s otcem biskupem.
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

Divadelní představení

Volba
V neděli 19.října 2014 v 15.00 hod se bude konat v Katolickém lidovém
domě ve Staré Bělé divadlo - pohádkový příběh s názvem Volba .
Na všechny se těší Skauti.
Za jeden provaz
V pondělí 20. října v 15.00 hod zvou Orli a Skauti ze Staré Bělé všechny,
kteří mají rádi pohádkové příběhy, na divadelní představení s názvem Za
jeden provaz.
OZNÁMENÍ! OZNÁMENÍ! OZNÁMENÍ! OZNÁMENÍ!
Misijní koláč
Kdo může napéci koláče a buchty pro "Misijní koláč", který bude nabízen
na misijní neděli po mších, ať je přinese v sobotu 18. 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. Kdo může v sobotu přijít po mši pomoct balit, ať se ozve
sms na tel. 605104721 (Michal Hořínek)
Misijní růženec
Modlitba křesťanů celého světa za papežské misijní dílo. Také naše
farnost se spojí s celým světem prostřednictvím modlitby růžence v
sobotu 18. 10. ve 21 hod v kostele ve Staré Bělé.
Avizované akce – Farní pouť na Velehrad a Výšlap na Lysou horu se
z důvodu úrazu otce Bohuslava nekoná.
FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
Dotaz:Jak je to se svatbou v kostele a na úřadě? Není důležitější, jak se
na to dívají ti, kdo se chtějí vzít?
Člověk má svobodnou vůli. Tu mu Bůh nevzal ani po prvním hříchu.
Od dětství se jeho rodiče mají postarat o to, aby v době dospívání měl
mladý člověk co nejvíce informací pro svůj život v dospělosti a to i
v oblastech duchovních.
Nemůžu se rozhodovat pro něco, co neznám, o čem nic nevím.

Z předešlého nyní k otázce manželství.
Svátost manželství je Boží milost, která se nabízí těm, kdo vědomě a
zodpovědně slíbí druhé osobě, opačného pohlaví, lásku, úctu a věrnost až
do smrti i tím, že se druhému plně odevzdává a druhého plně přijímá.
Za těchto podmínek Bůh dává do tohoto vztahu svou milost, tedy
všechnu potřebnou pomoc k tomu, aby manželství splňovalo všechny
požadavky na ně kladené.
To je především - pomáhat jeden druhému na cestě do Nebe
- projevovat si různorodým způsobem lásku
- přijmout a vychovávat děti v rodinném prostředí
- být základním kamenným prvkem lidské
společnosti
Manželství uzavřené na úřadě je pouhou smlouvou, od které může
kdokoliv a kdykoliv odstoupit. Navíc v dnešní době to dokonce může být
smlouva mezi dvěma lidmi stejného pohlaví.
otec Bohuslav
PŘÍBĚHY A MYŠLENKY / PŘÍBĚHY A MYŠLENKY
Perský příběh
Jednou se lidé ptali muže, který proslul svou modrostí:
„Máš hodně dětí, které je tvé nejoblíbenější?“
A muž odpověděl:
„ Ze svých dětí mám nejraději to nejmenší do doby, než vyroste,
to co je daleko, dokud se nevrátí,
to, co je nemocné, dokud se neuzdraví,
to, co je ve vězení, dokud se nedostane na svobodu,
a to, co trpí, dokud se neutěší.„
Guy Gilbert
„Naučili jsme se létat jako ptáci, plavat jako ryby, ale nenaučili jsme se
umění žít jako bratři.“
Martin Luther King
Vzkříšení znamená, že už neexistuje okamžik, ve kterém by Kristus,
Zmrtvýchvstalý, nebyl se mnou a u mě.
Grün A. Sedm kroků od života
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Za + Libuši Sojkovou.
Za Boží ochranu pro celou rodinu.
Za + Antonii a Ferdinanda Jurišicovy a vnuka Romana.
Za Jindřicha Foltu, manželku, rodiče a za živou a zemřelou rodinu.
Za živou a zemřelou rodinu Budinských.
Za farníky.
Za + Františka Bureše, syna a rodiny z obou stran.
Za živé a zemřelé členy živého růžence.
Za + rodiče z obou stran, 3 sestry, 2 švagry a živou rodinu.
Ke cti andělů strážných, za duše v očistci, živou a zemřelou rodinu.
Za + Stanislava Doležílka a manželku Evu.

Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovou.
Za Marii Jakubkovou, rodiče z obou stran a švagra Josefa.
Za farníky.
Za Rudolfa a Marii Honusovy, za Václava a Boženu Šeděnkovy, sestru a švagra.

Za + Miroslava Tvrdého, rodiče z obou stran a duše v očistci.
Za + Petra Hořínka, rodiče, syna Jaroslava, švagra a za duše v očistci.
Za + Františku Langerovou, manžela, 2 dcery, syna, zetě a duše v očistci.
Za + rodiče Františka a Terezii Nováčkovy, sourozence a duše v očistci.

Za + Petra Wojtowicze, jeho maminku a duše v očistci.
Na poděkování za 90 let života a prosbu za další Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro
celou rodinu.

Za + P. Vítězslava Andrýska, rodiče, sourozence a celou rodinu.

Za + Miladu a Arnošta Bartuskovy, rodiče z obou stran a živou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na světové misie

Za rodiny Kudělkovu a Zelinovu.
Za + Václava a Annu Menšíkovy a za živou a + rodinu a duše v očistci.

Za + Cyrila Volného, manželku, syna, sourozence a duše v očistci.
Na úmysl dárce.
Za rodinu Mrvovu a Boží ochranu.
Za + Josefa Kokeše, živou a zemřelou rodinu.
Za + Antonii Hořínkovou, manžela, 2 syny, její sourozence a duše v očistci.

Za farníky.
Sbírka na opravu kostela
Na poděkování za dar manželství a živou rodinu.
Za Annu Foltovou, manžela a živou rodinu.
Za Ladislava Nováčka, manželku, 3 vnuky a duše v očistci.
Za + Annu a Štěpána Karkoškovy a celou rodinu.
Za + Jaroslava Foltu k nedožitým 90 rokům života.
Za dar zdraví a další Boží ochranu pro celou rodinu Foltovu a Bandíkovu.

