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Napiš úvodník – výzva, která měsíc co měsíc mě poněkud vyleká a já
rychle přemýšlím, co s tím.
Tentokrát to ale bylo jiné!
Oslovil mě P. Ladislav Heryán se svým zamyšlením na měsíc listopad.
(Cyrilometodějský kalendář 2017)
A tak předkládám několik jeho myšlenek.
Oč chudším by se listopad mohl zdát co do světla a tepla, o to bohatší
je tento měsíc na události. Začíná Všemi svatými a Dušičkami a vrcholí
Kristem Králem a začátkem adventu.

Je měsícem zlomu, měsícem smrti i života, měsícem konce i nového
začátku, obrazem toho, že všechny naše krize jsou snad tím
nejdůležitějším v životě, co nás mohlo potkat.
„ Těm“, totiž „kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.“…….
Jsem jeden z těch, kteří se snaží všechny podmínky pro získání odpustků
plnit a poctivě chodím celý dušičkový týden na hřbitov…..
Přece vyznáváme: „Věřím v Boha, Stvořitele nebe i země, všeho
viditelného i neviditelného.“
A končí své pojednání asi v tomto smyslu. Z Bohem stvořeného
viditelného světa vidím a vnímám jen přiměřený kousek, z neviditelného
nic. Ale věřím ve vyznání víry naší katolické církve.
Já také!
otec Bohuslav
ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Každý sudý čtvrtek 03.11.2016
10.00 hod.
17.11.2016
10.00 hod
Vždy od 09.30 Modlitby matek
Náboženství pro dospělé
Pondělí
14.11.2016
28.11.2016
Čtení Bible
Pondělí
07.11.2016
21.11.2016
Dětská schola
Každý pátek
Velká schola
Každý čtvrtek

20.00 hod
20.00 hod
19.00 hod
19.00 hod
od 16.30 hod

od 19.00 hod

Modlitby matek
Každou sobotu po ranní mši svaté
Adorace s příležitosti ke svátosti smíření
Každý čtvrtek

17.00 – 19.00 hod

Modlitby Hnutí pro život každý 3.čtvrtek v měsíci
17.00 – 18.00 tichá adorace
18.00 – 18.45 modlitby Hnutí pro život
18.45 – mše sv. za počaté nenarozené děti
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
od 16.15 hod přede mši sv.
Modlitba breviáře
Každé pondělí

od 06.00 hod

Rozjímavý růženec
Každou první sobotu v měsíci se modlíme rozjímavý růženec už 6.40h,
tak prosím, kdo může, přijďte do kostela o něco dříve.
Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté
Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Staré Bělé
Neděle 6.11.
15.00 hod
Příležitost ke svátosti smíření ve Staré Bělé k získání plnomocných
odpustků pro duše v očistci bude:
Čtvrtek 27.10.
od 16.00 do 19.00 hod
Pondělí 31.10.
od 17.30 do 19.00 hod
Mše sv.1.11. a 2.11. Slavnost Všech svatých a Památka zesnulých
Úterý 1.11.
Stará Bělá
06.55 hod
18.00 hod
Krmelín
16.45 hod
Středa 2.11.
Stará Bělá
06.55 hod
18.00 hod
Krmelín
16.45 hod
Krmáš ve Staré Bělé
V neděli 6.11.2016 se slaví v našem farním kostele sv. Jana
Nepomuckého slavnost posvěcení kostela – krmáš.

Krmáš v Krmelíně
V neděli 13.11.2016 slavnostní mše svatá v 8,45 hod. Jste všichni
srdečně zváni.
DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE! DALŠÍ AKCE!
Průvod světel
Zveme všechny děti na tradiční Průvod světel, který se bude konat v
pátek 4. listopadu po dětské mši svaté, která bude výjimečně již v
17:00 hod. Půjdeme od kostela s rozsvícenými lampiony či lucernami na
hřbitov, kde se krátce pomodlíme za zemřelé.
Maminky ze Skřítka Kvítka
Průvod světel na hřbitov v Krmelíně
V neděli 6.11. se koná v 18.00 hod průvod světel na hřbitov v Krmelíně.

Farní ples
Od 1. 11. se budou prodávat lístky na farní ples s Věrou Martinovou,
který se bude konat 6. ledna 2017
od 19.00 hod v Katolickém lidovém
domě. Vstupné: 180,-Kč bez večeře
a 280,-Kč s večeří. Předprodej
vstupenek vždy po mši svaté
v neděli na faře. Můžete se těšit na
bohatou tombolu: 1.cena Zájezd do
Chorvatska ( cesta, ubytování, plná
penze ), 2.cena Chorvatsko ( bez
dopravy), 3. cena Chorvatsko ( bez
dopravy). Všechny srdečně zvou
pořadatelé
Farní den – zakončení Roku milosrdenství V neděli 20.11.2016 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

Misijní neděle
Děkujeme všem, kdo se zapojili do aktivit misijní neděle, ať už upečením
"misijního koláče", jeho balením, divadelním představením nebo
finančním příspěvkem, který činil celkem 12.132,-Kč ve Staré Bělé,
v Krmelíně 6.232,-Kč, v Proskovicích 2.714,-Kč Výtěžek bude zaslán na
Papežské misijní dílo v Čechách.
Sbírka na misie činila ve Staré Bělé 27.842,-Kč, v Krmelíně 5.262,-Kč a
v Proskovicích 1.701,-Kč Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Den deskových her
Farní Akce: Den deskových her 17.11.od 15:00 do 18:00 hodin v ZŠ
Stará Bělá. 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
Setkání varhaníků a vedoucích schol
V úterý 22.11.2016 se koná na faře setkání varhaníků a vedoucích schol.
Začátek v 19.00 hod.
Výroba adventních věnců
Skauti zvou na tradiční pracovní odpoledne spojené s výrobou adventních
věnců. Kde ? 26.11.2016 od 15.00 hod v Základní škole Stará Bělá.
Markéta
Roráty
Od pondělí 30.11. budou pravidelně od pondělí do čtvrtka pouze ranní
mše svaté a roráty. Začátek v 6.45 hod. V pátky bude mše svatá s roráty
od 18.00 hod. V sobotu bude mše svatá a roráty začínat v 7.30 hod.
Adventní koncert
Městský obvod Stará Bělá ve spolupráci s Československou církvi
husitskou ve Staré Bělé srdečně zvou na adventní koncert, který se koná
1. neděli adventní tj. 27.11.2016 v 15.00 hod v Husově svoru. Vystoupí
kvarteto členů Janáčkovy filharmonie v Ostravě a sólistka na varhany
Maruška Pluhařová.

TYPY Z FARNÍ KNIHOVNY TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
Christiana Pacciniová a Simone Troisi – Smrt nemá poslední slovo
Kniha popisuje skutečný velmi dramatický život dvou mladých lidí...
Po delším váhání se rozhodnou uzavřít manželství. Jako jiní jejich
vrstevníci sní o velké rodině s více dětmi. Hned od začátku však
poznávají, že Pán má pro
ně připravený jiný plán...
Čeká je cesta, kterou by
si asi sami nevybrali.
Přesto se každý den
znovu a znovu učí Pánu
naslouchat,
poznávat
Jeho vůli, a pak ji
pomalu přijmout. Bojují
sami se sebou, se svými
představami i silami, ale
též s předsudky a
skrupulemi jiných! Na
druhé straně jim Pán
posílá i mnoho "andělů"
v podobě skvělých přátel,
kteří se objevují v
pravou chvíli na pravém
místě, a doprovázejí je
pak po celý život,
protože prostě nemohou
jinak.
Hrdinství těchto mladých lidí je osloví natolik, že s nimi vydrží až do
konce. I ti, kteří jim nevěří a doporučují jiný přístup, nakonec před nimi a
jejich vírou kapitulují. Přátelé se po zralé úvaze a souhlasem páru,
rozhodnou k napsání svědectví o jejich životě v této knize. Já osobně
jsem jim za to nesmírně vděčná a vřele doporučuji k přečtení. Věřím, že
toho času nebudete litovat!
D. Foltová

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ

Jednání ekonomické rady dne 20.10. 2016
Ekonomická rada se domluvila na dodržování a kontrole systému
založeného na tom, aby výnosy sbírek jednotlivých kostelů byly opět
investovány v těchto kostelích. Zástupci ekonomické rady za jednotlivé
kostely předložili plán investic na rok 2017, který bude předložen k diskuzi
farní radě.
Milí spolufarníci,
Po půlroce stavebních prací se blíží dokončení stavby našeho
krmelínského Centra setkávání. Firma „JURČÍK – STAVEBNICTVÍ
s.r.o.“ a my spolu s ní dokončujeme závěrečné práce a úklid na celé
stavbě. Proč vůbec tato myšlenka vznikla a proč jsme se do této akce
pustili? Všichni víme, že nám krmelínským farníkům chybí prostor, kde
bychom se mohli scházet a být spolu. Vyšlo to z potřeby našeho života –
nejen, že nám chybí sociální zázemí kostela, ale hlavně z potřeby našeho
setkávání se. A tak konečně budeme mít zázemí pro společenství babiček,
které se moc těší, že budou moci spolu posedět, zázemí pro dětské
spolčínko, pro ministranty, pro zkoušky sboru, pro dílničky na výrobu
dárků, pro setkávání maminek, rodin, ale taky zázemí pro slavení
církevních svátků nebo malých rodinných oslav.
Za celou realizaci stavby děkujeme našemu Pánu, který nad námi bdí, a
otci Bohuslavovi, který dal souhlas ke stavbě a vrhl se do toho spolu s
námi. Velké díky patří realizačnímu týmu a všem lidem, kteří se na
stavbě jakkoliv podíleli a podílí - ať už modlitbou, finančním příspěvkem,
fyzickou podporou nebo jakkoliv jinak.
Všichni jste srdečně zváni na slavnostní otevření a žehnání Centra
setkávání, které bude v předvečer našeho výročí posvěcení kostela
v sobotu 12.11.2016 po mši svaté, která bude sloužena ve 14,00 hodin.
Jana Paličková

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

PŘÍBĚHY A MYŠLENKY

Proč projevujeme zvláštní úctu Panně Marii?
Protože jako Ježíšova matka je také matkou Boží.
Pros za nás hříšné
Z deníku jednoho člena ponorky sepsaného ve druhé světové válce:
Den začal klidně, Na moři bylo ticho, po nepříteli ani stopy. Náhle pronikavě zazněla
poplašná siréna. Velitel dal okamžitý rozkaz potopit se. „Nepřítel na obzoru!“
Krátce nato padly první bomby. Sedíme v pohotovosti v místnosti pro mužstvo.
S Vážnými a bledými obličeji čekáme na první zásah. Každý ví, že by to byl konec.
Slyšíme dunění detonací. Ponorka plnou rychlostí sestupuje do hloubky.
Najednou vytahuje dlouhý Hein z kapsy růženec. Modlí se. Je to poprvé, co se někdo
z nás modlí před druhými…. ale nikdo se nesměje!
„Ty, Heine, dej mi také kus, jsem katolík.“
Vypadalo to podivuhodně: mozolnatá mužská ruka prosí o kus růžence. Hein odtrhl
jeden dílek a podává ho druhému.
Venku dál zuří boj.
„Dej mi také jeden kus!“ „Mně také!“ Hein má teď v ruce už jen jeden dílek a kříž.
Pět mužů se modlí…a nikdo se jim neposmívá.“ „Hele, dej mi kříž, já jsem
evangelík“. Hein mu podává kříž. Na několik minut jsme zapomněli na bitevní vřavu.
Asi po hodině se nám podařilo nepříteli uniknout.
Jaký smysl má neděle?
Abychom měli čas na bohoslužbu a na svou rodinu.
Dvě závěti
Stalo se to před několika léty ve Frankfurtu. Zemřel jeden velmi bohatý muž. Neměl
žádné blízké příbuzné. Každý byl zvědavý, kdo teď zdědí jeho miliony.
Muž zanechal dvě závěti. Jedna měla být otevřena hned po jeho smrti, druhá teprve
po pohřbu.
V první závěti stálo: „Chci být pohřben ve čtyři hodiny ráno.“
Toto zvláštní přání bylo splněno. Za rakví bylo jen pět truchlících. Pak byla otevřena
druhá závěť, ve které bylo napsáno: „Chci, aby veškeré moje jmění bylo rovným dílem
rozděleno mezi ty, kdo se zúčastnili mého pohřbu.“
Těch pět přátel dostalo zaslouženou odměnu: Byli to opravdoví přátelé.
Člověk by byl skoro v pokušení jim závidět. Ale celkem vzato k tomu nemáme žádný
důvod. Protože my dostáváme ještě větší odměnu.
Jak to?
V neděli se také scházíme kvůli jedné závěti. A sice kvůli Ježíšově závěti, která ním
říká: „To konejte na mou památku:“ Mnoho lidí považuje tuto závěť za divnou a zůstává
v neděli doma. My ale víme, že při památce na Ježíšův čin lásky dostáváme mnohem víc
než zmínění pozůstalí. Při bohoslužbě získáváme totiž světlo a sílu, které nás vedou
k věčné radosti.
Z knihy Pierre Lefévre : Příběhy psané životem

Venkovský hřbitůvek
Za šedou ohradou z kamene
Věčný sen spí duše znavené.
Bělostné plody Pámelník
Jak perly sype na chodník.
Když soumrak kopec zahalí,
Lampy září jak opály.
Anděl usedá ke kříži
A první hvězdu vyhlíží.
Pak navléká na nitku z jíní
Pámelníky a jeřabiny.
Hana Rakusová

Seznam zesnulých od 1.11.2015 do 30.10.2014
Datum
úmrtí

Jméno a příjmení

Datum
úmrt

Jméno a příjmení

16.11.15
14.11.15
03.12.15
11.12.15
28.12.15
15.12.15
19.12.15
05.01.16
10.01.16
14.01.16
12.01.16
08.01.16
05.02.16
11.02.16
11.02.16
13.02.16
13.03.16
13.03.16
17.03.16
19.04.16
20.04.16

Vladimír Kralert
Vlasta Kokešová
Františka Moravcová
Anděla Kokešová
Karel Gemsa
Jiří Olšovský
Milan Soryč
Ludmila Dvorská
Rudolf Blaščok
Milada Mandrlová
Marie Strakošová
Václav Muťka
Petr Lamich
Květoslav Janečka
Rudolf Fabián
Josef Cochlar
Karel Blahut
Růžena Zonová
Jiří Bartoš
Hylda Szczerbíková
Stanislav Nováček

29.04.16
22.04.16
09.05.16
15.06.16
23.06.16
26.06.16
25.06.16
13.07.16
15.07.16
11.08.16
04.08.16
22.08.16
26.08.16
01.09.16
04.09.16
22.09.16
17.10.16
18.10.16
18.10.16

Jan Guzej
Radomila Jedličková
Zdeňka Haladějová
Alois Šima
Ludmila Zezulková
Stanislav Polášek
Zdeňka Nováčková
Libor Steiber
Milada Paseková
Marie Hlavenková
Bedřiška Vysoudilová
Ludmila Olšovská
Jindřich Pudzich
Eliška Škorvánková
Hildegarda Furejtová
Ivo Menšík
Gertruda Kontínová
Božena Brzdilová
Čestmír Pochyla

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ne
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ne
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Ne
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Ne
28.
29.
30.

06.55
18.00
06.55
18.00
06.55
06.55
17.00
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
07.30
18.00
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
06.45
06.45
06.45

Za zemřelou rodinu Svěchovu a Londovu a za duše v očistci.
Za Annu a Václava Menšíkovy, žijící rodinu a duše v očistci.

Všech svatých

Za živou a zemřelou rodinu Vidličkovu a Javorkovu.
Za živou a zemřelou rodinu Klimkovu.
Památka zesnulých
Za duše v očistci.
Mše svatá
Za + rodinu Kozubkovu a Zdráhalovu.
Za + rodiče Marii a Michala Zemanovy z Nové Bělé a za duše v očistci.
Za + Aloise a Ludmilu Olšovské a za živou rodinu.
Za Zdeňka Staňka.
Za farníky.

Za + i živou rodinu Stuchlou, Furejtovu a Rakusovu.

Za + rodiče Stuchlíkovy a Olšákovy, prarodiče a duše v očistci.
Za Martinu Ničovou.
Mše svatá.

Za Adolfa Šuléře, manželku, syna a zetě Ladislava a Ludvíka.

Za + manželku Zlatušku, bratra Aloise za + rodinu Nečasovu a Maděrovu.
Za rodinu Sýkorovu s prosbou o Boží požehnání.
Za Františka Vernera, manželku a živou a zemřelou rodinu.
Za farníky.
Sbírka Den Bible
Za Jaroslava Foltu, manželku Vítězslavu, syna Jaromíra a rodiče z obou stran.

Za Annu Foltovou, manžela Josefa a živou rodinu.
Za zemřelou Věru Blejchařovou.
Za živou a + rodinu Klimasovu a Zbrankovu.
Za ochranu počatého nenarozeného života dětí.
Státní svátek
Na jistý úmysl.
Za + Leoše Volného, manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + Teodora, Julii a Miladu Ševčíkovy.
Za farníky.
Za manžele Strakošovy a duše v očistci.
Za + děti Aleše a Marii a za bratrance Matěje.
Za Miloše Staňka, rodiče z obou stran a živou rodinu.
Za Kamilku Solskou, rodinu Pachulovu a rodinu Veselou.

Za + Marii Nováčkovou, manžela, syna, rodiče, sourozence a duše v očistci.
Za + Zdeňku Holainovou, rodiče, sourozence a Boží požehnání pro celou rodinu
Za + Antonii Kudělkovou, živou a + rodinu a duše v očistci, za které nikdo neprosí.

Za Kateřinu Bečákovou a její rodinu.

Za farníky.
Sbírka na opravy ve farnosti
Za živou rodinu Pasečnou, rodiče z obou stran a duše v očistci. 1. neděle adventní

Za + Viléma a Marii Šindlovou, syna Jiřího a vnuka Jaromíra.
Za Jana Stuchlého a živou rodinu.
Za + Miroslava Tvrdého, rodinu Pánkovu, Tvrdou a Emilii

