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také s postupujícím věkem má náš život dozrát v osobním utvrzení i ve
svědectví druhým. – opět slova sv. Pavla„ Jsem přesvědčen: ani smrt, ani život… ani výška, ani hloubka a vůbec
nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši,
našem Pánu.“
Modleme se v tyto dny více za církev trpící (za duše očisťující se pro
nebe ), ale při tom nezapomínejme i na církev vítěznou ( svaté v nebi) a i
tím se povzbuďme k životu podle Boží vůle a B. přikázání, aby jednou
naše očišťování bylo co nejméně bolestné a my mohli oslavovat Boha se
svatými v nebi.
otec Bohuslav
ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
06.11. 2014
10.00 hod.
20.11. 2014
10.00 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
10.11.2014
24.11. 2014
Čtení Bible
Pondělí
03.11. 2014
17.11. 2014
Dětská schola
Každý pátek

Malé dušičkové zamyšlení
K člověku patři, že chce někým a něčím být, něčeho dosáhnout.
V prvních desetiletích života se nám to více méně daří.
Pak dojdeme k poznání, že už to všechno nejde, představy se umenšují,
a stále častěji říkáme: už to nezvládnu, nezvládám.
Proto mnozí pokládají stáří jen za problém a čekání na smrt.
Apoštol Pavel v jednom ze svých listů nás povzbuzuje. Žádný z nás
nežije sám sobě, ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána,
umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme
Pánu.
Život je dar od Boha a tak s ním máme zacházet. Máme rozvíjet
hřivny do nás Bohem vložené a využívat je zároveň k oslavě Boží, ale

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
od 16.15 hod přede mši sv.
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek

17.00 – 19.00 hod

Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod

Mše sv.1.11. a 2.11. Slavnost Všech svatých a Památka zesnulých
Sobota 1.11.

Stará Bělá

Neděle 2.11.

Krmelín
Stará Bělá
Krmelín
Proskovice

07.30 hod
18.00 hod
08.45 hod
07.30 hod
10.00 hod
08.45 hod
10.00 hod

Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Staré Bělé
Neděle 2.11.
Stará Bělá
15.00 hod
Příležitost ke svátosti smíření ve Staré Bělé k získání plnomocných
odpustků pro duše v očistci bude:
Čtvrtek 30.10.
od 16.00 do 19.00 hod
Pátek 31.10.
od 16.00 do 18.00 hod
Průvod světel
Zveme všechny děti na tradiční Průvod světel, který se bude konat v
pátek 7. listopadu po dětské mši svaté, která bude vyjímečně již v
17:00 hod. Půjdeme od kostela s rozsvícenými lampiony či lucernami na
hřbitov, kde se krátce pomodlíme za zemřelé.
Skřítek Kvítek
Krmáš v Krmelíně
jsme slavili vždy 3. neděli v říjnu, která se však nyní kryje s misijní
nedělí. Po prostudování kroniky kostela jsme zjistili, že náš kostel byl po
velkých poválečných opravách vysvěcen 17. 11. 1946. Proto budeme
slavit výročí posvěcení kostela vždy v nejbližší neděli k tomuto datu –
letos 16.11.2014 slavnostní mší svatou v 8,45 hod. Jste všichni srdečně
zváni.
DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE!
Aerobik
Každou středu

od 18.30 do 19.30 hod

Výroba adventních věnců
Skauti zvou na tradiční pracovní odpoledne spojené s výrobou adventních
věnců. Kde? 29. 11. 2014 od 15.00 hod v Základní škole Stará Bělá.
Markéta
Farní ples
Od 1. 11. se budou prodávat lístky na farní ples, který se bude konat
9. ledna 2015 od 19.00 hod v Katolickém lidovém domě. Hraje skupina
UFO a jako hosté vystoupí HEIDI a Elvis Presley ( revival).
Vstupné: 170,- Kč bez večeře a 260 Kč s večeří.
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.
Setkání farníků v Katolickém lidovém domě
V neděli 23.11.2014 na Slavnost Krista Krále se bude konat odpoledne od
15.00 hod již tradiční Setkání farníků.. Všechny farníky srdečně zve a na
setkání s nimi se těší otec Bohuslav.
Duchovní a křesťanská literatura z karmelitánského knihkupectví
Nabízím
možnost
vybrat
si
knihy
z
internetového
obchodu www.ikarmel.cz a objednat si je mým prostřednictvím
nejpozději do neděle 16. 11. 2013. Přijímám i nezávazné objednávky.
Napište na email:
ikarmel@centrum.cz nebo na lístek, který mi předáte: název knihy,
počet ks a vaše jméno. Všechny tituly se budu snažit připravit ke koupi
na farní den v KD 23. 11. 2014.
Marta Olšovská
Misijní neděle
Děkujeme všem, kdo se zapojili do aktivit misijní neděle ať už upečením
"misijního koláče", jeho balením nebo finanč. příspěvkem, který činil
celkem 5.080,-Kč ve Staré Bělé a v Krmelíně 3.686,-Kč. Povzbuzující
byla také účast těch, kteří přijali pozvání na divadelní pohádku do KD. V

košíku s dobrovolným vstupným bylo 3.490 Kč, které jsme tentokrát
předali účinkujícím s tím, že jejich misijní středisko nabalí z těchto
prostředků balík potřebným do Indie či Etiopie. Příští rok se možná
můžeme těšit na to, že si společně s dětmi přečteme dopis z těchto zemí
jako zpětnou vazbu.
Marta Olšovská a Michal Hořínek
Den deskových her
Farní Akce: Den deskových her 17.11.15:00-18:00 v ve škole - Přijďte si
zahrát osvědčené i méně známé hry, přijďte celé rodiny, můžete si přinést
a zahrát svou oblíbenou hru, přijďte se inspirovat ke koupi vhodného
dárku. Pořádají skauti, podpořila obec a Stará Bělá a YOGI - hry
Pavel
Sanitka pro Keňu
Sanitka pro Keňu- Lék na dlani - 23. listopadu na slavnost Krista Krále
proběhne v naší farnosti sbírka peněz na nákup sanitky pro českou
nemocnici v Keni, akci zaštiťuje vojenský kaplan P. Tomáš Mlýnek, v
našem kostele budou umístěny informační panely (výstava) o fungování
nemocnice. Více informací o fungování nemocnice najdete na
www.kena.websnadno.cz
Sbírka šatstva pro charitu
V měsíci listopadu by měla proběhnout sbírka šatstva do Charity pro lidi
bez domova. Bližší informace budou upřesněny.
Sčítání lidu
V neděli 12 října proběhlo sčítání věřícího lidu. Jak jsme dopadli?
V celé naší farnosti se sešlo 527 lidi.
Ve Staré Bělé došlo k vzácné shodě, když na obě mše svaté se dostavilo
183 věřících. To je celkem 366 věřících. Z toho mužů bylo 164 a
mladších 20 let bylo 52 a žen bylo 202 a z toho mladších 20 let bylo 53.
Z celkového počtu návštěvníků je 120 výdělečně činných.
V Proskovicích se sešlo 62 věřících. Výdělečně činných bylo 20 lidí.
Mužů bylo celkem 31 a mladších20 let bylo 10. Žen bylo celkem 31 a
z toho mladší 20 let bylo 9.
V Krmelíně bohoslužbu navštívilo 99 lidiček. Z toho bylo 35 výdělečně
činných. Mužů bylo celkem 40 , z toho mladších 20 let bylo 17. Žen bylo
celkem 59 a z toho mladších 20 let bylo 13.

FARNÍCI SE PTAJÍ / KNĚŽÍ ODPOVÍDAJÍ / FARNÍCI SE PTAJÍ
Dotaz:Může člověk očekávat Boží požehnání pro činnost podporující
prodej alkoholu a cigaret?
„A byla svatba v Káni Galilejské………“
„Přišel Jan, nejedl a nepil – a říkají: Je posedlý.
Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: Hle, milovník hodu a pitek!“
V minulosti a v současnosti byly a jsou kláštery známe tím, že se
zabývaly a zabývají i pěstěním vína a výrobou piva a likérů.
Tak to je to, co mě v první chvíli napadlo, když jsem četl dnešní
otázku.
Člověk je tvor společenský a jsem přesvědčený, že vše to, co napomáhá
k vytváření společenství jednoho
a přitom nenarušuje a neničí
společenství jiné nebo jiná, především manželství, rodinu, může být
dobrým prostředkem k vytváření vztahů.
Posezení u vína nebo piva, dokonce snad i nabídnutá cigareta, o tom
by mohli vyprávět třeba vojáci, to vše je kolorit , ve kterém snadněji
dochází k výpovědi různých strastí, které člověkem cloumají a potřebují
se dostat ven.
A může tomu tak být nejen v různých restauracích a kavárnách, ale
třeba i při rodinné oslavě, při řešení problémů, při připomínce
manželského výročí někde v rodinném domku, nebo výletě do hor.
I pro jednotlivce může být chvíle, kdy po celodenní namáhavé práci
vezme do ruky štamprli, pivo, sklenku vína, umocněním pocitu dobře
vykonané práce.
Já tento okamžik milují po výstupu na Lysou Horu. Zelňačka a pivo,
výhled na Jeseníky i Tatry, jak v této chvíli je krásné a snadné chválit
Boha za vše stvořené.
Uhlídat, aby alkohol a i vzpomenuté cigarety nepřerostly jednotlivcům
přes hlavu, ale určitě není jednoduché, tak jako někdy není jednoduché
uhlídat množství spotřebované kávy, vypnout včas televizi, sundat nohu
z plynu v autě, zastavit se k modlitbě atd.
Otec Bohuslav

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY / PŘÍBĚHY A MYŠLENKY
1.

Pěstitelé růží
Dva mniši pěstovali růže. První se při rozjímání rozplýval nad jejich
krásou a vůni. Druhý naopak růže stříhal a obdarovával kolemjdoucí.
Jednoho dne ho ten první mnich napomenul: „Jak se můžeš tak jednoduše
zbavovat radosti ze svých růží a jejich vůně?“
Ten druhý odpověděl: „Růže zanechají velkou vůni na rukou toho, kdo je
daruje!“
Jedno přísloví říká: „Braní naplňuje ruce, ale darování srdce!“
Dva kapesníky
V mateřské škole jeden chlapec stále nosil dva kapesníky. Učitelka se ho
ptala proč.
Chlapec jí odpověděl: „Jeden mám na utírání nosu, druhý mám na to,
abych s ním utíral oči těm, kteří pláčou.“
(Příběhy pro potěchu a osvěžení duše)

Blažena Zarembová
Josef Janečka
Miloš Gelnar
Jaroslav Vidlička
Evžen Gamrot
Josef Tomáš
Milada Tesařová
Jaromír Valošek
Marie Staňková
Libuše Sojková
Jana Rudolfová
Ludmila Sýkorová
Jiří Karkoška
Irena Vajková
Jaroslav Krejčíček
Václav Kaloč
Vojtěška Cholevová
Stanislav Platoš

05.11.2013
21.11.2013
26.11.2013
29.11.2013
27.11.2013
16.12.2013
26.12.2013
20.12.2013
06.02.2014
15.02.2014
28.02.2014
06.03.2014
12.03.2014
16.03.2014
20.03.2014
20.03.2014
22.03.2014
18.04.2014

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

9.
Ne
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
Ne
17.

Seznam zesnulých od 1.11.2013 do 30.10.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2.
Ne
3.
4.
5.
6.
7.
8.

František Březina
23.04.2014
Jana Peterková
23.04.2014
Sylvie Haladejová
06.05.2014
Ludmila Foltová
07.05.2014
Marie Nováčková
10.05.2014
Robert Rohlík
15.05.2014
Václav Šeděnka
14.06.2014
Serafín Bruník
14.07.2014
Miroslav Bartošík
27.07.2014
Marta Pavlovská
04.08.2014
Stanislav Matějka
18.08.2014
Josef Fojtík
18.09.2014
Zdeněk Andrýsek
23.09.2014
Zdeněk Urban
23.09.2014
Ludmila Varsányiová 25.09.2014
Jaromír Burakowski 24.09.2014
Ing. Květoslav Polášek28.09.2014
Anna Kopecká
05.10.2014

18.
19.
20.
21.
22.
23.
Ne
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ne

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

Za rodinu Brejcovu, Boskovu a Cholevovu.
Za živou a zemřelou rodinu Klimkovu.
Za farníky.
Za + Vladimíra Klimeše a živou rodinu.
Za rodinu Lerachovu.
Za duše v očistci.
Za + rodinu Andrýskovu.
Za Adolfa Šuléře, manželku, syna a zetě Ladislava a Ludvíka.

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

Za Václava a Marii Krejčíčkovy.
Za + Věru Blejchařovou a za živou a zemřelou rodinu.

Za + Zdeňka Staňka, živou rodinu a duše v očistci.
Mše svatá
Za + rodiče Marii a Michala zemanovy z Nové Bělé a za duše v očistci.
Za farníky.
Za + P. Aloise Olšovského a jeho sestru Lenku.
Za + Ferdinanda Platoše, manželku Anežku, 3 syny Jaroslava, Toníčka a
Stanislava.

Za Jaroslava Foltu, manželku Vítězslavu, syna Jaromíra a rodiče z obou stran.

Za + Miloše Staňka, rodiče a bratra.
Za + Jindřicha Hermu a manželku.
Za rodinu Bečákovu.
Za farníky.

Sbírka na bibli

Poděkování za dar života s prosbou o vedení Duchem sv.a za zdraví pro celou rodinu.

Poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let.
Mše svatá
Státní svátek

Za Leonarda Volného, manželky a duše v očistci.
Za + Teodora Ševčíka, manželku a za Teodora Ševčíka a sestru Miladu.

Za + děti Aleše a Marii a bratrance Matěje.
Za + Zdeňku Holainovou, manžela, rodiče, sourozence z obou stran a živou rodinu.

Za Jana Stuchlého, bratra a sestru.
Za + Miroslava Strakoše a živou rodinu.
Za farníky.
Sbírka Sanitka pro Keňu
Za Marii Nováčkovou, manžela Emila, rodiče a sourozence z obou stran.

Za Kamilku Solskou, rodinu Pachulovu a Veselou.
Za + Antonii Kudělkovou, živou a + rodinu a duše v očistci kněží, za které nikdo neprosí.

Za + Marii Matějovou, manžela, syna a její sourozence.
Poděkování za 40 let života, prosba o další ochranu a dar víry pro celou rodinu.

Za manželku Zlatušku, bratra Aloise, rodiče Nečasovy a Maděrovy.
Za Marii Podešvovou, manžela Jindřicha, syna Ladislava a živou rodinu.
Za rodiče Marii a Emila Kokešovy.

Za + Jiřího Stuchlého, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na kostel

