NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ PŘIJEDOU DO OLOMOUCE TISÍCE MLADÝCH
Přes 5700 mladých lidí bylo na konci června přihlášeno na celostátní setkání mládeže,
které se 15. – 20. srpna 2017 uskuteční v Olomouci. Akci už více než rok připravují desítky
dobrovolníků z celé České republiky, přímo na místě v srpnu potom bude mít organizaci na
starosti asi 700 dobrovolníků.
Pro
účastníky
je
připraven
zajímavý
několikadenní program, budou si moci
poslechnout řadu zajímavých přednášek, desítky
koncertů. Prostor ale bude také pro sportovní
aktivity, poznávání olomouckých památek nebo
workshopy. Akce se zúčastní převážně mladí
křesťané od 14 do 30 let, programy jsou ale
otevřeny i pro veřejnost.
„Hlavní program bude probíhat v areálu Korunní
pevnůstky, ubytování a stravu mají mladí lidé
zajištěnou na kolejích Univerzity Palackého.
Přednášky a další program budou probíhat i na
dalších místech ve městě,“ popsal manažer
setkání Jiří Novák.
Během šestidenního programu se při duchovním
programu na podiu vystřídá většina českých a moravských biskupů. V rámci přednášek k
mladým promluví například režisér Jiří Strach s tématem Jak dnes mluvit k lidem o Bohu.
Na téma Jak se stát pořádným mužem bude mluvit plk. Martin Lebduška, vedoucí
územního odboru PČR Přerov. Přednášku s názvem Manželství očima církevního soudce
bude mít Miloš Szabo z Katolické teologické fakulty Karlovy Univerzity. Na téma
Prenatální diagnostika a její rizika má mluvit MUDr. Mário Šmehil. Filosof Jiří Fuchs
přijede s tématem Krize pravdy v etice a v politice. Celkem budou mít mladí lidé možnost
vybrat si mezi přibližné osmdesáti tématy z nejrůznějších oborů.
Nad setkáním převzali záštitu olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, primátor
statutárního města Olomouce Antonín Staněk a rektor Univerzity Palackého Jaroslav
Miller.
„Moc si vážíme vstřícnosti primátora města i pana rektora, kteří nám poskytli výborné
zázemí a veškerou podporu. Univerzitě děkujeme za možnost ubytování účastníků setkání a
další zázemí, městu za vstřícnost v možnosti propůjčení prostor pro přednášky nebo sport.
Zveme i všechny obyvatele Olomouce, aby se na program přišli podívat,“ dodal ředitel
Sekce pro mládež České biskupské konference P. Jan Balík.
Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České
republice přibližně jednou za 5 let. Naposledy bylo v roce 2012 ve Žďáru nad Sázavou,
před tím v roce 2007 v Táboře.
Anna Sýkorová, olomouc2017.signaly.cz

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
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Žalmová odpověď: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
neděle 13. srpna
19. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí 14. srpna
Památka sv.
Maxmiliána Maria
Kolbeho, kněze a muč.

úterý 15. srpna
SLAVNOST
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
středa 16. srpna
Sv. Štěpána Uherského

čtvrtek 17. srpna

pátek 18. srpna
sobota 19. srpna
Sv. Jana Eudese,
kněze

neděle 20. srpna
20. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Mimořádná sbírka na
opravy kostela

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00
Újezd u Un. 11:00
Těšíkov 11:30

za + rodiče Frömelovy a za živé rodiny
mše svatá
mše svatá
za Boží požehnání a ochranu pro rodinu
mše svatá
mše svatá
poutní mše svatá ke cti sv. Vavřince

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + Antonína a Hedviku Fojtíkovy a za živou
rodinu Dunglovu
Klášter 7:30 mše svatá
U kapličky 18:00 na poděkování za dar života
Dalov 16:30 mše svatá
NST 18:00 za + rodiče Fojtíkovy a Boží požehnání pro
jejich děti
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Nemocnice 15:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 na poděkování za dar života vnučky
Magdaleny a za Boží ochranu pro živou rodinu
Hradilovu, Vrbovu a Králíčkovu
Domašov u Št. 11:00 mše svatá
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 19:00 za živou a + rodinu Zderčíkovu
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00
Újezd u Un. 11:00

za živé a + farníky
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Pechrovu a Zaťkovu
mše svatá
mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: od PO do SO v 7:30 hod, v NE v 8:00 hod.
Texty na Nanebevzetí P.M. (15.8.): 1.čt. Zj 12,1-10 * 2.čt. 1 Kor 15,20-27 * Ev. Lk 1,39-56*
Lektoři: Vinohradská – Švecová, Richter S.
Texty příští neděle (20.8.): 1.čt. Iz 56,1.6-7* 2.čt. Řím 11,13-15.29-32* Ev. Mt 15,21-28
Lektoři: NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Knopfová Z.; Knopf P.
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 4275996028/5500; P. Antonín PECHAL, farář,
731 621 117;P. Dariusz Trzaskalik, kaplan, 734 684 844.

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V úterý 15. srpna bude v 18:00 mše svatá na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie „ U
kapličky“ na Vinohradské ulici. Je to velký mariánský svátek, a proto je povinností
každého katolického křesťana jít tento den na mši svatou. Pokud bude pršet, mše svatá bude
ve farním kostele.

SOBOTNÍ MŠE SVATÁ U SV. LEOPOLDA AŽ V 19:00
Vzhledem k prázdninovému režimu šternberských kněží bude mše svatá příští sobotu, tj.
19. srpna, začínat až v 19:00. Děkujeme za pochopení.

DNY OBCE DOMAŠOV U ŠTERNBERKA
Letos uplynulo 797 let o první písemné zmínce obce Domašova u Šternberka. V rámci Dní
obce bude slavena také mše svatá, která se koná v sobotu 19. srpna v kostele sv.
Martina v 11:00. Po mši svaté bude možnost prohlídky kostela.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
Nový školní rok se blíží, a tak předkládám informace o vyučování náboženství na
našich školách. Ty děti, které v minulém školním roce chodily do výuky náboženství
nemusíte přihlašovat, zapíšu si je automaticky o ročník výš. Ovšem u dětí, které buď jdou
do 1. třídy nebo minulý rok do náboženství nechodily, tak prosím jejich rodiče, aby tyto
děti přihlásili – buď elektronickou poštou (farasternberk@seznam.cz) či SMS (731621117),
a to do 1. září. Výuka náboženství ve šternberských školách začne od pondělí 18. září.
Konkrétní informace, kdy se bude vyučovat, ještě nemám, ovšem rozvrh dostanete
ještě před začátkem školního roku, takže budete moci plánovat dětem jiné aktivity bez
rizika, že tyto budou kolidovat s výukou náboženství.
Na tomto místě bych rád připomenul, že vést děti ke vzdělávání v pravdách víry
je jednou z nejdůležitějších povinností katolických rodičů. Proto bych zároveň Vás
rodiče poprosil, abyste výuku náboženství nepovažovali pouze za jakousi alternativu či
možnost, ale za povinnost.

OD PŘÍŠTÍ NEDĚLE PRODEJ DĚKANÁTNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2018
Stolní kalendáře na příští rok 2018 si budete moci koupit v sakristii kostela NST a ve farní
knihovně. Kalendář obsahuje spoustu užitečných informací a letos také fotografie všech
varhanních nástrojů nacházejících se v kostelích a kaplích šternberského děkanátu. Kalendář
stojí 55 Kč. Ve všedních dnech si ho můžete koupit v sakristii nebo v úředních hodinách i
na faře.

ZMĚNA ČASU NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB VESNICKÝCH FARNOSTÍ

N

EDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY
Červenec 2017
Šternberk
Horní
Mladějovice
Jívová
Loděnice
NST
Farní
sobota
4.289,x
2.7. 1.749,956,580,2.191,3.836,x
9.7. 1.799,1.244,1.005,953,5.357,290,16.7. 3.600,1.410,1.010,3.005,5.041,X
23.7. 2.000,3.935,1.250,4.865,3.710,60,30.7. 2.141,910,380,1.294,5.7. (Šternberk) - 1.029,-Kč; 12.7 Babice - 450,-Kč; 26.7.Babice - 350,-Kč..

Újezd

2.417,846,880,860,1.505,-

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Všechny farníky, tedy mládež, rodiny s dětmi, seniory z farností Šternberk, Jívová,
Mladějovice, Horní Loděnice a Újezd srdečně zveme na pouť na

SVATÝ HOSTÝN
v sobotu 26. srpna 2017
Na tomto posvátném místě poděkujeme naší nebeské přímluvkyni za její ochranu a zároveň
si budeme vyprošovat požehnání pro nás, pro naše rodiny a pro naše farnosti.
Tento den se na Svatém Hostýně koná Arcidiecézní pouť rodin, takže bude připraven bohatý
program jak pro děti, tak dospělé.
Výběr z programu:
10.15 POUTNÍ MŠE SVATÁ na venkovním pódiu (hlavní celebrant Mons. Jan Graubner)
12.30: koncert scholy Děcka ze Skoronic
13.00: PROGRAM pro děti a dospělé
• PŘEDNÁŠKA MUDr. Jitky Krausové, OV
(jídelna poutního domu č. 3 - 2. patro)
• Loutkové DIVADLO Dana Taraby PRO DĚTI
(sál poutního domu č. 3 - 2. patro)
• STANOVIŠTĚ PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI
(louka za pódiem; připravili děkanátní centra pro rodinu)
• OCHUTNÁVKA receptů Luboše Nágla
• AUTORSKÉ ČTENÍ Mgr. Magdy Strejčkové
• SKÁKACÍ HRAD
• FOTOKOUTEK
15.00–15.30: RŮŽENEC pro seniory v bazilice
15.30: svátostné POŽEHNÁNÍ

Odjezdy autobusů: ze Šternberka z Dvorské, od MKZ a Psychiatrické léčebny v 7:30.
Návrat do 17:30. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře do 19.srpna 2017.

Od neděle 3. září začne platit nový pořad nedělních bohoslužeb ve farnostech:

Záloha na dopravu činí 150 Kč (děti 50 Kč).

Mladějovice - začátek nedělní mše svaté v 8:30 hodin
Újezd u Uničova - začátek nedělní mše svaté v 10:00 hodin
Jívová - začátek nedělní mše svaté v 11:00 hodin

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE
FARNÍ ÚMYSL NA MĚSÍC SRPEN 2017: za pronásledované křesťany

