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Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku
Ať tě Hospodin ochraňuje!
Důležitými prostředky Boží ochrany při našem putování může také
-dobré prožívání církevního
roku,
-dodržování Desatera,
-život podle Horského kázání a
přikázání lásky,
-aktivní život v Církvi a
s Církvi,
-uvědomělé přijímání svátosti,
-aktivní účast na mši svaté
-modlitba prožívaná jako
setkání……
Ať ti je Hospodin milosrdný!
Spravedlivý za den 7 x zhřeší, říká sám Ježíš. Neutíkejme a nevzdalujme
se pak ještě více Bohu, ale běžme s hříchem za ním. Ať tak sami na sobě
dosvědčujeme, že Bůh je milosrdný.
Ať ti dopřeje Hospodin pokoj!
Boží ochrana i jeho milosrdenství dává ten pravý vnitřní pokoj, který svět
nemůže dát, ale ani vzít.
To nám všem přeji a vyprošuji i v tomto roce.
otec Bohuslav

Výroční zpráva za rok 2015
Zůstatek z roku 2014

544.929,26 Kč

Příjem za rok 2015

1.618.698,01 Kč

Nájem (Vodafone, T-mobile, atd. )
Sbírky celkem
Z toho Stará Bělá
Krmelín
Proskovice
Dary věřících
Ostatní

381.970,50Kč
1.015.040,00Kč
713.154,00Kč
205.870,00Kč
96.016,00 Kč
183.260,00Kč
38.428,00Kč

Výdaje za rok 2015

1.875.808,00Kč

Stará Bělá - kostel
Doplatek za dělicí stěnu v sákristii
Oprava zvonu IMPULS
Restaurování bočního oltáře
Oprava podia v presbytáři
Ladění varhan
Bezbarierový přístup do kaple
Bochemit
Celkem
Krmelín
Ladění hodin
Plány na Centrum setkávání
Celkem
Proskovice
Kovové zábradlí
Fara
Oprava učebny a herny
Terasa
Omítka na faře
Sporák
Celkem

10.700,00Kč
12.935,00Kč
240.350,00Kč
26.300,00Kč
1.950,00Kč
40.121,00Kč
2.199,00Kč
334.55,00Kč
605,00Kč
78.900,00Kč
79.505,00Kč
18.150,00Kč
182.225,00Kč
12.325,00Kč
142.940,00Kč
14.243,00Kč
352.641,00Kč

Altán na zahradě
Oprava střechy
Ostatní výdaje (režije, el., plyn..)
Odeslané sbírky a jiné dary
Výdaje celkem
Zůstatek do roku 2016
Banka
Pokladna

11.808,-Kč
591.192,00Kč
399.198,00Kč
1.875.808,00Kč
288.285,00Kč
9.086,00Kč

Úkony duchovní správy za rok 2015
Křty
Svatby
Pohřby
Náboženství dětí
Katechizace dospělých

18
3
41
57
30

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Čtvrtek
14.01.2016
09.30 hod.
28.01.2016
09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
11.01.2016
20.00 hod
22.01.2016
20.00 hod
Čtení Bible
Pondělí
04.01.2016
19.00 hod
18.01.2016
19.00 hod
Dětská schola
Každý pátek
od 16.30 hod
Modlitba matek
Každou sobotu
po ranní mši svaté
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
od 16.15 hod přede mši sv.na faře

Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek
17.00 – 19.00 hod
Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod

Modlitby Hnutí pro život - změna
Každý třetí čtvrtek v měsíci bude odpolední adorace s příležitosti ke
svátosti smíření rozdělená do dvou částí. Od 17.00 hod do 18.00 hod
bude tichá adorace, od 18.00 do 18.45 hod budou modlitby Hnutí pro
život a od 18.45 bude mše svatá za ochranu života.
DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE!
Dětský maškarní ples
V neděli 24. ledna 2016 se od 15.00 hod. uskuteční v KD ve Staré Bělé
tradiční dětský maškarní ples. Srdečně zveme všechny děti, jejich rodiče
a prarodiče
.maminky ze Skřítka Kvítka
Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.15 hod do
tělocvičny ZŠ ve Staré Bělé.
Poděkování
Milí přátelé, chtěl bych Vám moc poděkovat za Vaši pomoc při sbírce pro
Sýrii, díky za výrobky, plodiny, váš čas, tištění plakátů, nástěnku, prodej
výrobků, nápady atd. Obdivuji šikovnost všech žen a děvčat, které dodaly
své úžasné výtvory, díky nimž byl výtěžek sbírky výrazně vyšší. Prosím také
o přeposlání mailu známým, kteří se rovněž na akci podíleli.
Uvádím rozpis za jednotlivé zapojené subjekty:
farnost St. Bělá- sbírka: 28.717,- Kč
farnost St. Bělá-prodej vánočních výrobků: 10 602,- Kč
farnost Krmelín- sbírka 7 118,- Kč
farnost Krmelín- prodej vánočních výrobků: 8 009,- Kč
farnost Proskovice- 2 124,- Kč
prodej adventní věnce St. Bělá 2 897,- Kč
Gymnázium Ostrava- Hrabůvka 10 648,- Kč
celkem 70.135,- Kč.

Peníze byly poslány z farního účtu na konto Charity ČR a mám příslib
přímo z Charity, že budeme informováni, jak byly v Sýrii využity.
Věřím, že můžeme takovými malými kroky pomoci zmírnit
utrpení alespoň pár desítek potřebných a také nabídnout veřejnosti
spolupráci na společném díle.
Moc díky všem.
Vojta Vlček
TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY

Kateřina Lachmanová - Vězení s
klíčem uvnitř
Myslím, že většina z nás už řešila
problém s odpuštěním. Ať už jsme se
potýkali s tím, že nám bylo ublíženo a
my jsme nedokázali hned odpustit, nebo
jsme
ublížili
my
a
nebylo
nám odpuštěno.
Kniha Vězení s klíčem uvnitř od
Kateřiny
Lachmanové,
samotným
názvem napovídá, o čem bude.
Neodpuštění nás uzavírá do vězení, od
kterého máme klíč pouze my sami. Už
jen rozhodnutí se pro odpuštění je pro
člověka velikou úlevou a otevírá mu
cestu dál do života.
Kniha je velice čtivá, plná konkrétních
rad i příkladů jak při odpouštění postupovat. Autorka je zvyklá ze své
poradenské a lektorské praxe promlouvat jasně a srozumitelně, což se
ukazuje i v jejich knihách.
Přes svou útlost je obsahově „nabitá“ a zařadila bych ji ke knihám, které
je dobré mít stále po ruce, protože téma, kterému se věnuje je celoživotní
a v každé fázi života aktuální.
Markéta

1.
2.
3.
Ne
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ne
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ne
18.
19.
20.
21.
22
23.

24.
Ne
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Ne

07.30
10.00
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
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.45
18.00
07.30
18.00
07.30
18.00
06.55
18.00
06.55
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
10.00

Za dceru Martu a její rodinu.
Za farníky.
Mše svatá
Za Marii Kaločovou, manžela a živou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na Betlém nenarozeným
Za Anežku Hrabovskou, manžela Františka, Stanislava Hoduru, rodiče a sourozence.

Mše svatá.
Za zemřelou Věru Foltovou, k nedožitým 87 rokům života.
Za Bohumila Doležílka, manželku a rodiče z obou stran.
Mše svatá.
Slavnost Zjevení Páně
Za Ludvíka a Marii Skřivánkovy a za Drahomíra Žeravíka a rodiče
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další požehnání.
Za nenarozené děti, dar zdraví, živou rodinu a duše v očistci.
Za Josefa Filipa a rodiče.
Za manžela, rodiče, bratra a živou i zemřelou rodinu.
Za farníky.
Za Jaroslavu Staňkovou a živou rodinu.
Za + Františka Březinu, jeho rodiče, sourozence, švagra a živou rodinu.
Na jistý úmysl..
Za + Antonína Paseku, syna Aleše a živou rodinu.
Na jistý úmysl.
Za + Václava Tomise, manželku, syna Václava, živou a zemřelou rodinu.
Za Ludmilu Novákovou, manžela a rodinu Lyčkovu z Nové Bělé.
Za farníky.

Poděkování Pánu Bohu za 50 let života, dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu.

Poděkování a prosba o další Boží ochranu.
Za + Jana Adámka, rodiče a prarodiče.

Na poděkování za dar zdraví, manželství s prosbou o dar života a vedení Duchem Sv.

Za živou a + rodinu Kozubkovu, Foltovu, Bandíkovu a Borovičkovu.
Za nenarozený život.
Poděkování za dožitých 75 a 77 let života s prosbou o další zdraví.
Za + Miroslava Sojku, manželku a rodiče.
Za Vojtěcha Adámka, manželku, živou a zemřelou rodinu.
Za + rodinu Madarovu, bratra a živou rodinu.
Za farníky.
Za rodinu Langarovu, Matějovu, Kellerovu, Sýkorovu a duše v očistci.
Za + P. Rudolfa Adámka a jeho rodiče.
Za + Jaroslava Foltu a manželku.
Za + rodiče Terezii a Františka Nováčkovy, sourozence a duše v očistci.
Za + Marii Sýkorovou.

Za živou a zemřelou rodinu Javorkovu a Matějovu.
Na poděkování za 40 let života, za naše rodiny s prosbou o Boží vedení do dalších dní.

Za farníky.
Na poděkování Bohu za dar života a víry.

Sbírka na kostel

Je náš život opravdu oživován Bohem? Kolika věcem dávám každý den přednost před
Bohem?
Papež František, Jednou větou

