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A bylo to jinak
Zvěstování?
„Milostiplná – budeš matkou Vykupitele.“ „Ano!“ A anděl od ní
odešel – žádná ochrana, péče,…..
Klidný porod?
Císař Augustus vyhlásil sčítání lidu a každý se musí odebrat …….
Šel i Josef s těhotnou Marii.
Přívětivý Betlém?
Podle tradice měl Josef v Betlémě své příbuzné, u kterých doufal
nalézt nocleh, pohodlí. Nakonec je „přijal“ chlév.

Atd, atd, atd.
Překvapení letošních vánoc pro nás?
Bude to jinak! Půlnoční ne ve 22.00 hod, ale ve 24.00 hod. Opravdu
půlnoční!
Bude to tedy jinak! Jsme připraveni? Jsme ochotni změnu přijmout?
Jsme rozhodnutí aktivně se na změně účastnit?
Přejí všem krásný a duchovně plodný adventní čas.
otec Bohuslav
ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Každý sudý čtvrtek
od 10.00 hod
Náboženství pro dospělé
Pondělí
09.12.2019
20.00 hod
Téma: Vznik Izraelského státu – 2 část: Novodobé dějiny Izraelského státu
Čtení Bible
Pondělí

09.12.2019

18.30 hod

Dětská schola
Každý pátek

od 16.45 hod

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
Každou 3. středu v měsíci v 18.00 hod – mše sv. za ochranu počatého
nenarozeného života dětí.
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
přede mši svatou

Modlitby matek
Každou sobotu

po ranní mši svaté

Rozjímavý růženec
Každou první sobotu 6.40hod se modlíme na přání Panny Marie
Fatimské rozjímavý růženec se zasvěcením, přidejte se k nám.

7 krát o liturgii
Sobota
7. 12. 2019 Téma: Rozdíl mezi liturgií a pobožností
(Kdo je prvním liturgem?)
Sobota
21. 12. 2019 Téma: Kdo je správcem Božích tajemství
Od 16.30 příchod, odpovídání dotazů týkající se předešlého tématu,
možnost uvařit si čaj nebo společně tvořit nástěnku. 17:00 – 17.30
katecheze, závěrečná modlitba.
Více v aktualitách na www.starabela.farnost.cz
Modlitba růžence v 19.00 hod
Každý den v 19:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého (vstup přes zákristii).
- Za naše kněze a za všechny nemocné a trpící z naší farnosti s prosbou o
uzdravení těla a odevzdanost srdce. - Za pana prezidenta a premiéra, aby
jejich politika vedla k míru a pokoji pro naše děti a celý svět. – Za
odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy. – Na výzvu biskupa za obrácení
našich kněží ke svatosti a touze po Bohu. – Za nás věřící, abychom byli
kněžím nablízku skrze naslouchání, svou vděčnost za ně, touhu po
svátostech i odpuštění jim. – Za připravenost do služby pro ty, které Pán
volá ke kněžství, řeholi i rodičovství. – Za naše děti a vnoučata, jejich
růst ve víře a životní cestu podle vůle Boží. – Za bratrskou lásku křesťanů
ve farnosti a pokoj v našich manželstvích a rodinných vztazích. – Za
Biskupské gymnázium. – Za všechny naše nevyslovené úmysly a potřeby
se kterými přicházíme.
„V Písmu se Otec setkává se svými dětmi ve velké lásce a mluví k nim.“
Každý čtvrtek po modlitbě růžence je v zákristii možnost se zastavit ke
krátkému, společnému rozjímání nad otevřeným úryvkem Písma.

Roráty
Od pondělí 2.12. budou v našem farním kostele roráty. V pondělí až
čtvrtek od 6.45 hod a v sobotu od 7.30 hod. V pátek budou při večerní
mši svaté. Po mši svaté bude snídaně na faře pro děti a mládež, dospělí
káva, čaj. Odchod do školy nejpozději v 7.40 hod. Lucerničky nebo
lampiony děti s sebou.
Srdečně zve a těší se otec Bohuslav
Mikulášské divadlo
V neděli 8.12. v 15.00 hod jsou všichni malí i velcí srdečně zváni na
mikulášské divadlo do Katolického domu. Můžeme se těšit na pohádku
Honza a zlá princezna.
Srdečně zvou Skauti
Putování ke křížku
Jako každý rok Vás zveme v neděli 15. 12. na adventní „cestu ke křížku“.
Cestu zahájíme v 15 hodin u kostela sv. Floriána
Nikodémova noc
- rozjímání v noci a tichu kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně bude
v pondělí
2. 12. od 20:00 do 21:00 hodin (bez kněze)
v pondělí
16. 12. od 20:30 do 21:30 (s příležitostí svátosti
smíření nebo duchovního rozhovoru s knězem)
Koncert k poctě P. Holaina
V neděli 1.12. odpoledne v 16.00 hod
se koná varhanní koncert k poctě P.
Holaina . Všichni jsme srdečně zváni.
Advent v Krmelíně
V čas adventní se budou sloužit mše
svaté každou středu večer v 18.00 hod.
St
04.12. 18.00 hod
St
11.12. 18.00 hod
St
18.12. 18.00 hod

Český barokní advent – koncert
V nedělil 15.12.2019 pořádá Svatováclavský hudební festival od
18.00 hod v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Staré Bělé koncert z cyklu
Hudební výlety. Victoria Ensemble uvede adventní skladby známých,
méně známých i znovuobjevených skladatelů českého baroka. Bližší info
na nástěnce v kostele.
Vánoční koncert ženského sboru
Ve čtvrtek 26.12 se koná vánoční koncert ženského sboru „Ostravská
klika“. Uslyšíme duchovní skladby s vánoční tématikou a koledy.
Začátek v 15.30 hod v kostele sv. Floriána.
Srdečně zve
Marie Matějová, starostka
Setkání mužů
Ve středu 11.12. od 17.30 hod se uskuteční výroční setkání mužského
společenství na faře
Farní knihovna
Každou neděli po obou mších svatých
Aerobik
Orel Stará Bělá zve ženy a dívky na cvičení aerobiku, každou středu od
18:30 do 19:30 v tělocvičně ZŠ Stará Bělá. S sebou pití, ručník, obuv se
světlou podrážkou (nebo s takovou, která nedělá šmouhy).
Florbal
Orel Stará Bělá zve dívky od 2. stupně na florbal, do tělocvičny ZŠ Stará
Bělá. Hrajeme každou středu od 17:30 do 18:30. S sebou obuv s bílou
podrážkou nebo s takovou, která nedělá šmouhy.
František

VÁNOCE

VÁNOCE

VÁNOCE

Svátost smíření
Před Vánocemi bude možno přistoupit ke svátosti smíření v tyto dny:
Čtvrtek
19. 12. 2019 od 17.00 do 19.00 hod
Sobota 21.12. 2019 od 09.00 do 12.00 hod a od 14.00 do 16.00 hod

Vánoční pořad bohoslužeb v naší farnosti
Stará Bělá
Štědrý den
24. 12. 2019
07.30 hod
Ranní chvály
15.00 hod
Mše svatá s otvíráním
Betléma
24.00 hod
Vigilie Slavnosti
Narození Páně
Slavnost Narození Páně 25. 12. 2019
07.30 hod
Slavnostní mše svatá
09.00hod
Slavnostní mše svatá
Svátek sv. Štěpána 26. 12. 2019
07.30 hod
Slavnostní mše svatá
09.00hod
Slavnostní mše svatá
Krmelín
Štědrý den
Sl. Narození Páně
Sv. sv. Štěpána
Proskovice
Štědrý den
Sl. Narození Páně
Sv. sv. Štěpána

24. 12. 2019
22.00hod
25. 12. 2019
08.45hod
26. 12. 2019
08.45 hod

24. 12. 2019
22.00 hod
25.12. 2019
10.00 hod
26. 12. 2019
10.00 hod

Svátek sv. Silvestra 31. 12. 2019
Stará Bělá
17.00 hod
23.30 hod
24.00 hod

Půlnoční mše sv.
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.

Půlnoční mše svatá
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.
Mše sv. na poděkování
za uplynulý rok
Předpůlnoční adorace
Přípitek na faře

Krmelín

15.00 hod
23.30 hod

Mše sv. na poděkování
za uplynulý rok
Adorace

Slavnost Matky Boží Panny Marie 1.1.2020
Stará Bělá
07.30 hod
09.00 hod
Krmelín

08.45 hod

Proskovice

10.00 hod
Informace o bohoslužbách na: www.starabela.farnost.cz

Betlémské světlo a živý Betlém
Skauti budou v prosinci předávat Betlémské světlo 24. prosince v kostele
sv. Jana Nepomuckého po ranních chválách a půlnoční mši svaté.
Odpálit si jej můžete také od 16.00 hod u živého betléma před farní
budovou, ke kterému zveme všechny rodiny s dětmi a lidi dobré vůle.
Skauti ze Staré Bělé

Dárek navíc
Zveme všechny děti k adventní aktivitě – Dárek navíc. Peníze ušetřené na
sladkostech v době adventní zabalíte na štědrý den do vánočního balicího
papíru a vložíte do Betléma v kostele. Za tyto peníze se dostanou dárky i
k dětem na misiích.
o. Bohuslav
Sbírka dárků pro děti
Sbírka dárků pro děti do azylových domů se uskuteční ve středu 24.12.
na Štědrý den během mše svaté v 15.00 hod.
Všem dárcům děkujeme.
Skautské středisko ve Staré Bělé
RŮZNÉ!

RŮZNÉ!

Sbírka pro Charitu ČR

RŮZNÉ!

RŮZNÉ !

RŮZNÉ!

Milí přátelé, podobně jako v předcházejících letech jsme se rozhodli spolu s
P. Stuchlým se souhlasem pana faráře zorganizovat v naší farnosti-

ve Staré Bělé, v Krmelíně i v Proskovicích a v dalších institucích (školy, prodej
adventních věnců ad.) sbírku pro Charitu ČR pro lidi, kteří trpí v důsledku
války v Sýrii, jež probíhá už devátým rokem. Sbírka se uskuteční v neděli 15.
prosince. V kostelech proběhne klasická sbírka, ale chtěli bychom také nabízet
nejrůznější předměty (svíčky, cukroví, marmelády, med, pečený čaj, přání,
vánoční dekorace...), jež bude možné koupit. Pokud byste měli nějaké nápady či
chtěli přispět výrobou věcí pro prodej, budeme moc rádi. Vyrobené věci je
možné předat mně nebo Pavlovi, zpravidla na pátečních nebo nedělních mších,
případně je dát do sakristie. Prosím o rozšíření této informace dalším lidem.
Díky za jakoukoliv podporu.
Vojtěch Vlček a Pavel Stuchlý

Byli jsme na národní pouti v Římě

Ve dnech 11. - 13. listopadu 2019 se uskutečnila v Římě celonárodní pouť u
příležitosti oslav 30 let od svatořečení Anežky České.
Jsme vděčni Pánu Bohu, že nám bylo umožněno se této mimořádné události
zúčastnit. Prožili jsme silné duchovní okamžiky při bohoslužbách v basilice
Santa Maria Maggiore, dále basilice sv.Petra ve Vatikánu a bazilice sv.Jana
v Lateránu. Prožitek těchto bohoslužeb navíc umocňoval vynikající hudební
doprovod orchestru a Hradní stráže a Policie ČR spolu se spojenými pěveckými
sbory. Ani déšť pak nemohl překazit neopakovatelnou atmosféru na

Svatopetrském náměstí ve Vatikánu při generální audienci u Svatého Otce
Františka s českými vlajkami.
Během těchto dnů jsme se setkali se s řadou významných a známých dobrých
lidí. Radostí pro nás bylo setkání s poutníky z naší starobělské farnosti
Markétou Nováčkovou a Vaškem Stuchlým, kteří na místě zároveň plnili své
pracovní povinnosti v Televizi NOE. Srdečné bylo pak shledání s poutníky
z Krmelína s rodinou Gřesovou. V průvodu kněží jsme marně vyhlíželi našeho
Otce Bohuslava, jak jsme se později dověděli, pro nemoc nemohl cestovat.
Potvrzujeme názor mnoha poutníků, že účast na národní pouti k výročí
svatořečení svaté Anežky České byla zážitkem na celý život.
manželé Gelnarovi

Tradiční farní ples
Zveme všechny příznivce dobré hudby, zábavy a dobrého jídla na tradiční
farní ples, který se uskuteční v pátek 10.1.2020 ve všech prostorách
Katolického domu. Prodej vstupenek zahájen 1.11.2019.
Vstupenky rovněž možno objednat na tel. č. 603 766 393.
S každou zakoupenou vstupenkou na Farní ples i Chovatelský ples má
každý slevu 10% na zakoupení zboží v prodejně pánských obleků Bandi.
Srdečně zvou pořadate

TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY - TIPY Z FARNÍ KNIHOVNY
Malý mnich a jeho začátky
Harry Farra
Svým vzhledem vypadá kniha Harryho Farry
jako kniha pro děti. I název by tomu odpovídal.
Obsah dokonce plyne jako pohádka a je plný
dalších pohádkových příběhů. Přesto je kniha
určená dospělým čtenářům. Je plná moudrosti,
laskavosti a je vlastně návodem, jak žít mnišství
v každodenním životě a ve světě kolem nás. Jak
totiž praví pouštní otcové – Každý má ve svém
srdci kousek mnicha.
Témata, která se v knize objevují, jsou až příliš
známá všem (všímavost, odvaha a strach,

smutek, štědrost a lakota, moc a přehnaná horlivost, ostych, samota, zranění a
vina, …). Přeji všem, kdo tuto knihu začnou číst, aby se vždy těšili na chvilky
s malým mnichem, jako jsem se těšila já.
Ukázka z knihy:
„Znáte všichni bratra Kelpia?“ zeptal se bratr Egan.
„Není to klášterní celerář?“ odvětil jeden z mnichů.
„Ano, je to celerář – správce a opatrovník veškerého klášterního majetku. To
znamená, že zodpovídá za rozdělování jídla, oděvů i nářadí. Benedikt na
celeráře vznáší tyto nároky: má to být mnich moudrý, zralých mravů, střízlivý,
střídmý, ne povýšený, ne vznětlivý, ne urážlivý, ne liknavý, ne marnotratný,
nýbrž bohabojný, který by byl pro celou komunitu jako otec.“
„Kdyby tak stejné předpoklady měli všichni, kdo mají odpovědnost za
svět,“ povzdechl si jeden z bratří.
„Zvlášť, kdyby se přidala všímavost ke věcem,“ dodal bratr Egan. „Benedikt
totiž trvá na tom, že všechno nářadí a vůbec klášterní majetek mají být
považovány za stejně posvátné jako mešní nádoby na oltáři, takže se žádná
z těchto věcí nesmí zanedbávat, užívat nesprávně nebo zneužívat.“
„Nechcete přece říct, že s hráběmi a motykou, vidličkou a lžičkou, zahradním
kolečkem nebo jídelním talířem máme nakládat stejně, jako by to byl stříbrný
kalich a vyleštěná paténa používaná při svatém přijímání.?“ Namítl jakýsi bratr.
Bratru Eganovi se na čele objevila vráska. Mniši nepochopili, co se jim snažil
říct. „Právě to svatý Benedikt učí a právě tak budete jednat, dokud budete žít
v tomto klášteře. Každý z vás je strážcem všeho, co se nachází v jeho
dosahu.“ Prohlásil bratr Egan důrazně.
Pak vzal do ruky pastýřskou hůl a ukázal ji mnichům. „Každý, kdo si neosvojí
nauku o všímavosti, bude celý další týden nosit při sobě tuto pastýřskou hůl –
ráno, v poledne i večer, při jídle i během spaní, při modlitbě v oratoři nebo
během zpěvu v kapli. Až se tato hůl stane vaši součástí a vy o ni budete pečovat
jako o vlastní tělo, uděláte první krok na cestě ke všímavosti. A později se snad
naučíte i to, jak přejít přes trávník a nepošlapat ho.“
Bratr, který nepochopil smysl přednášky, se zvedl, aby za pastýřskou hůl přijal
zodpovědnost, ale malý mnich, který si vybavil, jak neopatrně zašlápl
sedmikrásku, ho předběhl a hůl uchopil.“
„Malý mnichu,“ obrátil se na něj bratr Egan, „tvá odpovědnost za hůl se
skončí za týden v tuto hodinu. Pokud ji ztratíš, zlomíš nebo jinak zkazíš, budeš
vyzván, abys opustil klášter. Je ti to jasné? Neustále k ní musíš být všímavý. To
je slib, který nyní skládáš. Rozumíš tomu, malý mnichu?“ zeptal se ho.
„Rozumím,“ odpověděl malý mnich, převzal hůl a vydal se zpět ke svému
sedadlu. Snažil se přitom nepraštit žádného mnicha po hlavě ani neodřít
opěradla. „Nebude to lehké“ pomyslel si. (…)

Zvedl se ze sedátka a chvíli zápasil s pastýřskou holí. Tak si dával pozor, aby
nerozbil okno, až se mu podařilo převrhnout svícen.
Tahle všímavost je strašná práce, napadlo ho a sklopil hůl, aby mohl projít
dveřmi.
Oné noci se anděl ticha dotkl kláštera v Maloo mimořádným způsobem a
všichni mniši rostli ve svatosti, i když spali. Malý mnich se během tohoto týdne
naučil všímavosti.
Slíbil, že pastýřskou hůl uchrání od jakéhokoli poškození. O týden později ji
tedy předával bratru Eganovi a ten ji prozkoumal centimetr po centimetru, aby
odhalil případné škrábnutí nebo vrub. Nakonec skutečně našel na jedné straně
malý důlek. Co mám dělat? Rozvažoval. Co by udělal Benedikt? Pak si
vzpomněl na Benediktovo učení o tom, že mnichům nemá být ukládáno nic
příliš tvrdého ani přespříliš obtížného. Je třeba klást vysoké cíle a kritéria, ale
hojně oplývat milosrdenstvím. V přísném režimu mnišského života si člověk
musí všímat i lidské slabosti. Lpění na malichernostech už zničilo řadu klášterů.
Bratr Egan posunul ruku a překryl tak šrám na pastýřské holi. Bez milosrdenství
se klášter může stát snadno branou do pekla, pomyslel si.
Jeho oči se setkaly s očima malého mnicha. Nebylo zapotřebí jediného slova.
Bratr Egan jen přikývnul, aby dal najevo, že si povšiml skryté pravdy, která je
mezi ním a malým mnichem.
Informace o knihách ve farní knihovně naleznete na:
www.farni-knihovna.webnode.cz

PŘÍBĚHY

MYŠLENKY

9 sestřiček peče vánoční cukroví
Vane celou ulicí
vanilka se skořicí.
KATKA peče rohlíčky,
KLÁRKA pracky s jablíčky.
Pusinky snad budou skvělé,
podaří-li se dnes HELE.
Linecké a kuličky
jsou od naší HANIČKY.
Zkuste kroužky s pohankou !

PŘÍBĚHY

Markéta Jurišicová

MYŠLENKY

Pekla LUCKA s JOHANKOU.
KAROLÍNKA pusu špulí,
když vyrábí včelí úly.
Kokosky a perníky - to je dílo HEDVIKY.
A nejmladší DOMINIKA
upekla si kominíka.
Hana Rakusová

Čekání na Boha
Kdysi žila jedna zbožná stará paní, která se každý den několik hodin modlila.
Jednoho dne při modlitbě uslyšela Boží hlas, který ji oznámil: „Dnes tě přijdu
navštívit.“ Dokážete si představit, jaká to pro ni byla pocta a rodost. Honem se
pustila do uklízení a leštění, aby všechno bylo, jak se patří. Horečnatě hnětla
těsto a pekla cukroví. Když byla se vším hotova, oblékla si sváteční šaty a
netrpělivě vyhlížela Boha.
Po chvíli kdosi zaklepal na dveře. Stará paní spěchala ke dveřím. Ale stála za
nimi jen sousedka. Prý by potřebovala špetku soli, protože ji došla. Paní ji
okřikla:“Musíš mě s takovou hloupostí zdržovat právě teď? Čekám na Boha. Má
tu být každou chvíli. Přijď někdy jindy.“ A zabouchla sousedce dveře před nosem.
Netrvalo dlouho a opět se ozvalo klepání. Kdo to bude? Nějaký chlapec
zachumlaný v saku, prodával levné knoflíky a mýdlo. Stará paní na něj
vybuchla:“Já teď čekám na Boha – a na tebe, kluku, nemám čas. Přijď zítra.“ A
zavřela před chlapcem dveře.
Za chvíli opět někdo zaklepal a paní když otevřela, uviděla otrhaného staříka.
„Paní, buďte tak laskavá, dejte mi, prosím, aspoň kousek chleba, třeba i
tvrdého,“ prosil.
„“To tak, Dejte mi všichni pokoj! Já čekám na Boha. A vy se kliďte od mého
prahu!“ řekla rozzlobeně. Chudák se tedy odbelhal o dům dál a stará paní dál
netrpělivě čekala na Boha. Hodiny plynuly a nic se nedělo. Setmělo se, přišla noc,
a Bůh nikde. Paní byla hluboce zklamaná. Nakonec si řekla, že už čekat nebude
a půjde si lehnout. Kupodivu hned usnula a zdál se jí sen. V tom snu se jí zjevil
Bůh. Řekl jí: „Dnes jsem tě třikrát přišel navštívit, a ty jsi mne ani jednou k sobě
nepustila.“
Z knihy Bruno Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše
___________________________________________________________
Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka prosincového čísla je do 19.12.2019
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce
Mše svatá v měsíci prosinci 2019
Proskovice
1.12
8.12.

10.00
10.00

15.12.

10.00

22.12.
24.12.

10.00
22.00

Za rodinu Paličkovou a rodiče Caletkovy
Na poděkování za 18, 20 a 65 let života s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu
do dalších let.
Sbírka na TV NOE
Za + pana Bohuslava Menšíka, oboje + rodiče a sourozence a živou rodinu.
Sbírka na Charitu
Za + rodinu Sýkorovou.
Za farníky, kněze farnosti, dobrodince kostela a proskovické občany.

25.12.
26.12.

10.00
10.00

29.12.

10.00

Za rodinu Vavrečkovou
Slavnost Narození Páně
Za Oldřicha Velkého a jeho rodiče a Boží požehnání a zdraví pro celé žijící
rodiny.
Svátek sv. Štěpána
Za Bedřicha a Marii Nováčkovy, Josefa a Annu Poláškovy, jejich rodiče a
Johanu Borovcovou.
Sbírka na potřeby farnosti

Krmelín
01.12.
06.12.
08.12.

08.45
16.45
08.45

Za Karla Ryšana, manželky a rodinu z obou stran.
Za Ivu Dombrovskou, její rodinu a Josefa Učně.

09.12.
15.12.
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
31.12.

16.45
08.45
08.45
22.00
08.45
08.45
08.45
15.00

Za kněze
Za živou a zemřelou rodinu a ochranu a pomoc Boží.

Stará Bělá

Za Miroslava Jarolíma, Albínu a Vítězslava Petrovské a zemřelou rodinu.
Sbírka na TV NOE

Sb. na Charitu

Za Andree Andreeva, Naďko Andeeva a na poděkování za společný život.
Za maminky, které jsou v očekávání
Za Růženu Foltovou a rodiče z obou stran.
Slavnost Narození Páně
Za Miladu Jarolímovou, manžela a zetě.
Svátek sv. Štěpána
Za Emílii Foltovou, manžela a rodiče.
Sbírka na potřeby ve farnosti
Na poděkování za uplynulý rok

1.
Ne
2.
3.

07.30
09.00
06.45
06.45

Za + Jiřího a Libuši Stuchlé, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za farníky
Za + Antonína Havlinu, dceru Marii a syna Aleše.
Mše svatá

4.
5.
6.

06.45
06.45
06.55
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.45
06.45
06.45
06.45
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.45
06.45
06.45
06.45
18.00

Za + Eduarda Kopku, manželku Antonii, syna a dcery.
Mše svatá
Za + Lucii Kozubkovou, manžela, dceru a duše v očistci.
Za + Jana Gábora, 2 manželky, sourozence a duše v očistci.
Za + rodiče Bukovské, bratra, švagrovou a duše v očistci a za dar víry pro živou rodinu.

7.
8.
Ne
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ne
16.
17.
18.
19.
20.

Za + Ludmilu a Jaroslava Havránkovy, duše v očistci, za živou rodinu s prosbou o dar víry.

Za + P. Dr. Pavla Forgače.
Za farníky
Sbírka na TV NOE
Za duše + dárců mešních fundací.
Za + děti a živou rodinu.
Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu.
Za pana Jaroslava Kokeše, manželku a syna.
Za + Marii Adámkovou, manžela, syna, sestry, švagry, rodiče a rodinu Dluhošovou.
Za živou rodinu Foltovou na poděkování za Boží ochranu.
Na poděkování za 85 let a 23 let života a Boží vedení a ochranu pro celou rodinu.
Za farníky
Sbírka na charitu - Sýrii
Za Zdeňka Sýkoru, manželku a duše v očistci.
Za + Jiřího Madara, Marii Burešovou a živou rodinu.
Za Antonii Ličkovou a Teofila Ličku.
Za počatý nenarozený život dětí.
Za Miroslava Nováčka, manželku Boženu a duše v očistci.
Za živou rodinu Oblukovu, Chmelovou a Hořínkovou.

21.
22.
Ne
23.
24.

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

07.30
18.00
07.30
09.00
06.45
07.30
15.00
24.00
07.30
09.00
07.30
09.00
18.00
07.30
18.00
07.30
09.00
06.55
17.00

Za + Alenu a Libora Nováčkovy, duše v očistci a za živou rodinu.
Za + Annu Boguskou
Za farníky
Za + rodiče Zitu a Rudolfa Prorokovy.
Za + Vlastu Kudělkovou, rodiče a sourozence.
Ranní chvály.
Štědrý den
Za děti a rodiny z naší farnosti.
Za duše + dárců mešních fundací..
Za farníky
Slavnost Narození Páně
Za 25 let společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let.
Za farníky
Sv. sv. Štěpána
Za + Štěpána Holaina, manželku Annu a pravnuka Tomáše a Václava Holaina.
Na poděkování za dar života s prosbou o zdraví a další Boží ochranu pro celou rodinu.
Za + Jana a Štěpána Mrvu a za duše v očistci.
Za + Řehoře Krejčíčka, manželku, dceru a vnuka Zdeňka.
Za + Karla Lyčku, zetě Ing. Václava Rozehnala a duše v očistci.
Za farníky
Sbírka na opravy ve farnosti
Za + Emila Nováčka, manželku, syna, rodiče, sourozence , duše v očistci a živou rodinu.
Na poděkování za uplynulý rok.
Sv. Silvestra

Betlémská jeskyně byla velmi malá, ale byl tam Ježíš, byl tam Josef, byla tam Maria.
Začínejme od malých věcí a přidávejme k nim každý den to, co zvládneme.
bl. Jakub Alberione

