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LEDEN 2020

Poselství z Betléma do roku 2020
( z apoštolského listu papeže Františka )
Z betléma vysvítá poselství, že se nesmíme nechat klamat bohatstvím a
spoustou nabídek prchavého štěstí. Herodův palác stojí v pozadí a je
zavřený a hluchý k radostné zvěsti.
Svým narozením v jesličkách zahajuje Bůh jedinou velikou revoluci,
která dává naději a důstojnost i lidem vyděděným a postaveným na okraj:
revoluci lásky, revoluci něhy.

Z jesliček hlásá Ježíš svou mírnou moci výzvu, dělit se i s těmi
posledními, což je cesta k lidštějšímu a více bratrskému světu, z něhož
není nikdo vyloučen ani odsunut na okraj.
S přáním, aby se to takto dařilo žít i v naší farnosti a dokázali jsme
více se dávat a snadněji přijímat do společenství i další bratry a sestry
se připojuje
otec Bohuslav

ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS ! ZVEME VÁS !
Skřítek Kvítek pro maminky s předškolními dětmi na faře
Každý sudý čtvrtek
10.00 hod.
Náboženství pro dospělé
Pondělí
13.1. 2020
Pondělí
27.1. 2020
Čtení Bible
Pondělí
13.1.2020
Kniha moudrosti kap. 17.-19.
20.01.2020
Dětská schola
Každý pátek

ve 20,00 hod.
ve 20,00 hod.

19.00 hod
19.00 hod

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

Rozjímavý růženec
Každou první sobotu 6.40h se modlíme na přání Panny Marie Fatimské
rozjímavý růženec se zasvěcením, přidejte se k nám.
První pátky v měsíci
Každý 1. pátek v měsíci mše svatá v našem farním kostele ráno v 06.55 a
večer v 18.00 hod. a v Krmelíně v 16.45 hod.

Modlitby Hnutí pro život
Každou 3. středu v měsíci
18.00 hod – mše sv. za ochranu počatého nenarozeného života dětí
Modlitební společenství Fatimského apoštolátu
Každé úterý
od 16.15 hod přede mši sv.
Modlitby matek
Stará Bělá
Krmelín

každou sobotu po ranní mši svaté
každou středu od 19.00 hod (v domečku)

Nikodémová noc
V pondělky

dle domluvy

Příprava na svátost biřmování
Pátek Skupina A
10.1.a 24.12020
19.00 hod
Pátek Skupina B
17.1.a 31.1.2020
19.00 hod
Sobota
18.1. a 1.2.2020- ostatní, kdo nemohli v předchozí termíny.
7 krát o liturgii
Sobota 4. 1. 2020 Téma: Uspořádání liturgie - řád liturgie
Od 16.30 příchod, odpovídání dotazů. 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 vyřešení těžké životní situace. Za nalezení práce pro jistou osobu a
nezaměstnané z naší farnosti. Za mládež z naší farnosti i ty, kteří ztratili
víru, aby je matka Boží přivedla zpátky do církve. Za naše děti, aby se
dobře rozhodovaly při volbě manžela/manželky. Za milost, abychom
přijali každý způsob smrti se vším, co je s ní spojeno a posilněni
svátostmi odešli na věčnost připraveni. Za další úmysly přítomných.
Farní knihovna
Každou neděli po mši svaté

Aerobik
Zveme všechny ženy a dívky na aerobik každou středu od 18.30 hod do
19.30 hod v tělocvičně ZŠ ve Staré Bělé. S sebou pití, ručník, obuv se
světlou podrážkou – která nedělá šmouhy
František a Markéta
Florball pro dívky
Orel Stará Bělá zve dívky od 2. stupně na florbal do tělocvičny ZŠ Stará
Bělá. Hrajeme každou středu od 18.30 do 19.30 hod .
Stolní tenis pro děti
Každé úterý od 16.00 do 17.30 hod se hraje stolní tenis v KLD (pro děti)
Pozvání na Benefiční koncert v Krmelíně
Zveme všechny farníky na benefiční koncert, který se uskuteční v neděli
12.1.2020 v 15.00 hod v kostele sv. Jana a Pavla v Krmelíně - viz
přiložený plakátek.

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování
Milí přátelé, chtěl bych Vám moc poděkovat za váš čas, přípravu
výrobků, pomoc při prodeji a jak to letos dopadlo- skvěle- rekordní
částka a věřím, že pomůže
Takže ke sbírce na Charitu Čr v Sýrii:
Ve Staré Bělé při mši 15.12. se vybralo 20.981,-Kč,
v Krmelíně 4.834,- Kč,
v Proskovicích 2.721,-Kč
Prodej výrobků - farnost: Stará Bělá 9.848,-Kč a za adventní věnce
4.205,-Kč,
Krmelín: 11.379,-Kč
Prodej výrobků Gymnázium Hrabůvka: 18.722,-Kč
a Adventní koncert BiGy : 8.976,-Kč
Celkem to dělá 81.666,-Kč. Byla poslána na účet Charity.
Vojtěch Vlček

Postřehy a příspěvky do Listu Nepomuckých můžete zasílat na e-mail:
rkf.starabela@doo.cz.
Uzávěrka únorového čísla je do 20.1.2020
Za chyby tisku neručíme
Vaše redakce

Mše svaté v měsíci lednu 2020
Proskovice
1.
5.
12.1.
19.1.
26.1.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Krmelín

Za rodinu Grygarovu a Dijákovu.
Slavnost Matky Boží P. Marie
Za Josefa Bočka, manželku, rodinu z obou stran a duše v očistci. Sb. na Betlém
Za Vladislava Švrčka a za živou a zemřelou rodinu.
Za živou a zemřelou rodinu Menšíkovu a Klimkovu.
Za Antonína, Janaa Danuši, Floriana Janovjakovy , Annu Blachovou a za duše
v očistci
Sbírka na potřeby ve farnosti

1.1.
3.1.
5.1.
6.1.
12.1.

08.45
16.45
08.45
16.45
08.45

S prosbou o Boží požehnání pro naše farní společenství
Sl. Matky Boží.
Za Jirku Močkoře
Za Jarmilu a Miloslava Kunátovy a rodinu z obou stran Sb. na Belém nenar..
Za Ludmilu Čmielovou, manžela a rodiče
Za Marii Blahutovou, sourozence a rodinu

19.1.
26.1.

08.45
08.45

Za Emílii Jarolímovou, dva manžely a rodinu
Za Jindřišku Krejčí, manžela a rodinu
Sbírka na potřeby ve farnosti

Stará Bělá
1.
2.
3.

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

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

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

Za farníky.
Za + Ing. Jiřího Rusinu.
Za dceru Martu a její rodinu.

Slavnost Matky Boží P. Marie

Za + Karla a Vlastu Kudělkovy a duše v očistci, pro rodiny Boží požehnání na přímluvu
Panny Marie po celý rok.
Za maminku Marii Filipovou.

Za Danuši Skácelovou a živou rodinu.
Za Marii Kaločovou, manžela a za živou a + rodinu.
Za + Vratislava a Ludmilu Sýkorové, rodiče, sourozence a živou rodinu.
Za farníky.
Sbírka na Betlém nenarozeným
Mše svatá
Slavnost Zjevení Páně
Mše svatá
Na poděkování za 65 let života s prosbou o další Boží ochranu pro celou rodinu.
Za počaté nenarozené děti a jejich rodiče.
Za + rodinu Madarovou, Aloise Sošku a živou rodinu.

Za + Jaroslavu Staňkovou, duše v očistci a Boží požehnání pro celou rodinu.
Mše svatá
Za Ludmilu Novákovou, manžela a rodinu Lyčkovou z Nové Bělé.
Za + P. Pavla Kupku.
Za farníky
Za + Františka Březinu, jeho + rodiče, + sourozence a za živou rodinu Březinovou.

Poděkování za dar života a zdraví a za celou rodinu Bandíkovou.
Za počatý nenarozený život dětí.
Mše svatá
Za Desidera Jankulara, rodiče z obou stran a za duše v očistci.
Za + P. Rudolfa Adámka a jeho rodiče.
Za + Věru Foltovou k nedožitým 91 rokům života.
Za farníky.
Za jednotu křesťanů.
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu.
Za Jana Adámka, rodiče a prarodiče.
Za dar moudrosti a víry.
Za + rodinu Havlinovou, Cigánkovou a za duše v očistci.
Za + manžela a živou rodinu.
Za živou a + rodinu Kozubkovou, Foltovou, Bandíkovou a Borovičkovou.
Za otevřenost Božím milostem pro rodinu Olšovskou a jí blízké.
Za farníky
Sbírka na potřeby ve farnosti
Za + Filomenu Valovou, manžela, syna, dceru, vnuka a duše v očistci.
Mše svatá
Za + Aloise a Olgu Kolářovy a snachu Janu.
Za + Leoše Nováčka, rodiče, bratra a duše v očistci.
Na poděkování za dar života a víry.
Mše svatá

Svatí, kteří už dospěli do Boží přítomnosti, jsou s námi spojeni pouty lásky a
společenství.
Papež František, Guaudete et exultata

