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LEDEN 2017

V roce 2017 , v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám
všem vyprošuji, ať dokážeme tak,

otec Bohuslav

Výroční zpráva za rok 2016 – farnost
Zůstatek z roku 2015
Pokladna
Banka
Příjmy celkem za rok 2016
Nájem (Vodafone, T-mobile, atd.)
Sbírky celkem
Z toho Stará Bělá
Krmelín
Proskovice
Dary věřících
Dotace
Ostatní
Půjčky

14.754,-Kč
288.285,-Kč
1.797.515,- Kč
377.717,- Kč
1.103.352,- Kč
691.101,-Kč
316.284,-Kč
95.967,-Kč
162.044,-Kč
146.256,-Kč
8.146,-Kč
1.800.000,-Kč

Výdaje za rok 2016
3.768.408,- Kč
Osobní výdaje vázané na dotaci z ÚP
151.256,-Kč
Daně
60.789,-Kč
Odeslané sbírky
490.555,-Kč
Ostatní výdaje (energie, voda, počítač, vybavení) 589.579,-Kč
Stará Bělá - kostel
Oprava sochy Panny Marie
12.500,-Kč
Oprava střechy kostela sv. Jana Nepomuckého
130.000,-Kč
Fara
Oprava fary – terasa, sekačka, počítač, tiskárna,..
219.820,-Kč
Krmelín
Centrum setkávání
2.108.998,-Kč
Proskovice
Kamna
4.911,-Kč
Zůstatek do roku 2017
Banka
Pokladna

115.717,88Kč
16.628,-Kč

Úkony duchovní správy za rok 2015
Křty
19
Svatby
7
Pohřby
41
Náboženství dětí
57
Katechizace dospělých
30
Biřmování
42
Katolický lidový dům - rok 2016
Zůstatek z roku 2015
Pokladna
Banka

6.458,-Kč
291.256,-Kč

Příjmy za rok 2016
Z toho nájemné, pojistná událost

405.240,-Kč
385.958,-Kč

Výdaje celkem za rok 2016
Mzdy, srážková daň
Opravy
Kuchyňská linka
Židle
Ostatní (energie, voda, ….)

538.333,-Kč
44.189,-Kč
125.182,-Kč
44.265,-Kč
198.900,-Kč
125.796,-Kč

Zůstatek do roku 2017
Pokladna
Banka

5.664,-Kč
208.057,83Kč

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Každý sudý čtvrtek v měsíci
od 10.00 hod
Modlitby matek
od 09.30 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
09.01.2017
23.01.2017

20.00 hod
20.00 hod

Čtení Bible
Pondělí

16.01.2017
19.00 hod
Žalmy 37,50,57,73,75 a Izajáš 43 - 48
30.01.2017
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 22. ledna 2017 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
Florbal
Orel zve děvčata ve věku šesté třídy a starší každou středu na florbal do
tělocvičny ZŠ Stará Bělá, který je vždy od 18.30 do 19.30. Více info na
vývěsce.

Stolní tenis
Orel Stará Bělá, oddíl stolního tenisu, přijímá nové děti na tréninky, které
jsou každou středu ve školní tělocvičně od 17.00 hod do 18.30 hod.
Tréninky jsou pro všechny děti, hlavní zájem je o ročník 2008.
Tříkrálová sbírka
Ve dnech 1. – 15. ledna proběhne již tradiční Tříkrálová sbírka, pořádaná
Charitou sv. Alexandra a Charitou Ostrava za vydatné pomoci skautů a
dobrovolníků z řad farníků.
Farní ples
V pátek 6. ledna v 20.00 hod se koná farní ples.
Tříkrálový turnaj
V neděli 8. ledna se uskuteční v KLD v 14.00 hod Tříkrálový turnaj ve
stolním tenise. Všichni jste srdečně zváni.
Benefiční vánoční koncert
V Krmelíně v neděli 8. ledna se koná Benefiční vánoční koncert. Začátek
v 15.00 hod. Všichni jste zváni.
Orelský ples
V pátek 20. ledna se pořádá ples Orla a KDU – ČSL Nová Bělá. Začátek
v 20.00 hod v KLD.
Oprava krovů farního kostela
Chtěli bychom Vás informovat, že na
podzim roku 2016 začaly opravné práce
na částech krovů našeho farního
kostela. Farní radou dostala tato akce
prioritu číslo jedna (důvod - viz fotografie
níž a další podobné na farních webových
stránkách).
Opravy probíhají pod vedením Josefa
Hořínka a Gejzy Machaly. Oběma patří
velký dík a Pán Bůh zaplať i Vám všem,
kteří přispíváte na potřeby našeho kostela. O dalším postupu prací Vás
budeme informovat.

Š.A.
Svatý Hostýn patřil rodinám ze Staré a Nové Bělé, Krmelína a
Proskovic
Nevšední duchovní zážitek prožily mnohé rodiny starobělské farnosti i
všichni ostatní, kteří přijali pozvání nebo výzvu na pouť na Svatý Hostýn.
Rodiče, jejich děti, včetně batolat v kočárku, se vydali na pouť o 3. neděli
adventní, aby zakončili modlitby novény k svatým manželům
Martinovým a prosili Matku Boží za uzdravení nemocné maminky a za
její rodinu.
Po příjezdu se poutníci
modlili Křížovou cestu.
Jednotlivá zastavení byla
zaměřena za nemocné,
jejich rodiny, ošetřovatelé
a vztah zdravých k
nemocným. Texty a
modlitby přednášeli
zástupci přítomných rodin,
rodiče i jejich děti. Pak
následovala krátká
modlitba za všechny
zemřelé u hostýnského lesního hřbitova.
Prožití křížové cesty v přírodě umocňovalo větrné prosincové počasí.
Pro zkřehlé poutníky poskytla Restaurace Ovčárna přes poledne příjemné
zázemí, teplo a občerstvení.
Odpoledne následovala v basilice mše svatá, na kterou přijeli ještě další
farníci.
V tuto roční dobu hlavní poutní sezona na Hostýně již skončila, takže v
basilice převažovali starobělští poutníci a bylo jich opravdu mnoho.
Mši svatou sloužil náš duchovní otec Bohuslav. V úvodu přivítal všechny
poutníky a připomenul úmysl této mše svaté za uzdravení nemocné
maminky.
V homilii pak pronesl myšlenku, že když se modlíme za druhé, má tato
modlitba větší účinek než prosba za své vlastní potřeby.
Asi se v minulosti ještě nestalo, aby v hostýnské basilice bylo přítomno
na mši svaté takové množství poutníků z farnosti Stará Bělá.

Poděkování si zaslouží všichni, kteří na sv.Hostýn doputovali. Velké
poděkování pak patří paní Markétě Nováčkové a dalším za přípravu,
organizaci a realizaci této poutě.
Uzdravení nemocných! Oroduj za nás!
Pomocnice křesťanů! Oroduj za nás!
H.Gelnarová
.
Poděkování
Vážení přátelé,
Jménem Charity ČR bych Vám chtěl poděkovat za provedenou sbírku na
Sýrii. Jmenovitě děkuji následujícím organizacím (farnostem, školám) a
dobrovolníkům, kteří investovali mnoho času a úsilí do přípravy sbírky, a
v neposlední řadě i jednotlivým přispěvatelům za jejich štědré dary.
Velké díky patří také p. Vojtěchu Vlčkovi za iniciování a celkovou
koordinaci celé akce.
Výtěžek sbírky je jmenovitě následující:
farnost Stará Bělá : sbírka 17.740,-Kč, prodej výrobků 6.611,-Kč a z
adventních věnců 3.050,-Kč.
farnost Krmelín: sbírka 7.133,-Kč, výrobky 4.033,-Kč
farnost Proskovice : sbírka 1.901,-Kč, výrobky 1.011,-Kč.
Husův sbor Stará Bělá: 1.500,-Kč
Gymnázium Ostrava Hrabůvka 10.897,-Kč
Biskupské Gymnázium - advent. koncert : 5.000,-Kč.
Potvrzuji, že Charta ČR obdržela na náš sbírkový účet celkem 58 876 Kč.
Tato částka je alokována na humanitární sbírku na Sýrii a bude využita
v příštím roce na plánované aktivity, které pomohou lidem v nouzi a
lidem postiženým Syrským konfliktem. Pokud chcete mít přehled o tom,
kam konkrétně Vaše peníze putují, zvu Vás ke sledovaní našich
webových stránek http://svet.charita.cz/ nebo naší facebookové
stránky https://www.facebook.com/CharitaCR.
S pozdravem,
Benjamin Mlýnek
Regional Manager for the Middle East
Caritas Czech Republic
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Za dceru Martu a její rodinu.
Za farníky.
Za rodinu Langarovu, Matějovu, Kellerovu, Sýkorovu a duše v očistci.
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Na poděkování za 30 let života s prosbou o Boží ochranu do dalších let.
Za Ludmilu Novákovou, manžela a rodinu Lyčkovu z Nové Bělé.
Za farníky.
Za živou a zemřelou rodinu Václava Tomise.
Za + Jana Adámka, rodiče a prarodiče.
Na poděkování za rodiče a sourozence.
Za nenarozené děti, neteř a duše v očistci.
Poděkování a prosba o další Boží ochranu.
Za počaté nenarozené děti.

Za + Jaroslavu Staňkovou, živou rodinu a + rodinu.

Mše svatá.
Mše svatá
Mše svatá
Na jistý úmysl – Za farníky
Za živou a zemřelou rodinu Jurišicovu.
Za Marii Kaločovou, manžela a živou rodinu.
Za manžela, rodiče, bratra a živou i zemřelou rodinu.
Za farníky.
Mše svatá
Za živou a zemřelou rodinu Kozubkovu,Foltovu, Bandíkovu a Borovičkovu.
Za zemřelého Antonína, Miladu a Aleše Pasekovy a za živou rodinu.
Za + Františka Březinu, jeho rodiče, sourozence, švagra a za živou rodinu.
Za živou a zemřelou rodinu Langnerovu,Stuchlou, Vlčkovu a za dar zdraví pro
maminku.

Za matky v požehnaném stavu s prosbou o ochranu Panny Marie.

Na jistý úmysl.
Za + Filoménu Valovou, manžela, syna, dceru, vnuka a duše v očisti.
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu.
Za farníky.
Za + rodinu Havlinovu, Cigánkovu a duše v očistci.
Za + Aloise a Olgu Kolářovy a jejich snachu Janu.
Za + Věru Foltovou k nedožitým 88 rokům života.
Za + rodinu Madarovu, Aloise Sošku a živou rodinu.
Za + P. Rudolfa Adámka a jeho rodiče.
Za + Leoše Nováčka, rodiče, bratra a duše v očistci.
Na poděkování Pánu Bohu za 65 let života a za živou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na opravy ve farnosti
Za živé a zemřelé skauty a za dobrodince skautského střediska.
Za + Jaroslava Foltu a manželku.
Na poděkování Pánu Bohu za dar života a víry.

Musíme milovat pravdu samu o sobě a pro ni samotnou, nejen tehdy, pokud je ke
škodě či k užitku bližního.

