Římskokatolická farnost Jívová a děkanát Šternberk
vás srdečně zvou na

POUŤ
K PANNĚ MARII BOLESTNÉ

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
27. SRPNA 2017

21.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Č. 35

Žalmová odpověď: Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!
neděle 27. srpna
21. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Pouť ke sv. Bartoloměji
na Jívové

za + rodiče a bratra Čechovy
mše svatá
mše svatá
za + Annu a Tomáše Vyvozilovy, Anežku
a Jiřího Skalovy a za živou rodinu
Jívová 10:00 mše svatá
Újezd u Un. 11:00 mše svatá
NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

7:30
8:00
8:00
9:00

pondělí 28. srpna
Památka sv.
Augustina, biskupa
a učitele církve

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + Taťánu Malíkovou

úterý 29. srpna
Památka Umučení
sv. Jana Křtitele

středa 30. srpna

do JÍVOVÉ u Šternberka
v pátek 15. září 2017
Program:

16:45 hod. – modlitba růžence ve farním kostele
17:30 hod. - slavnostní poutní mše svatá
18:30 hod - mariánská pobožnost inspirovaná sedmi
bolestmi Panny Marie
Autobus ze Šternberka pojede v 16:00 z Dvorské a od MKZ
(přihlašujte se prosím v sakristii do neděle 10. září)
Tato jívovská pouť navazuje na starobylou poutní tradicí, neboť do Jívové se putovalo již v
roce 1687. Poutníci přicházeli k milostnému obrazu Bolestné Panny Marie, kte
rý přinesli jívovští farníci z pouti do Čenstochové. Úcta k obrazu Panny Marie se velmi
rozšířila o čemž svědčí i evidence vyslyšených proseb v pamětní knize farnosti Jívová (do
roku 1753 bylo zaznamenáno 164 případů). V dnešních dnech putujeme na Jívovou,
abychom si u Panny Marie na její mocnou přímluvu vyprosili Boží ochranu, a také
abychom činili pokání za všechny křivdy a hříchy, které se udály v tomto kraji před
II. světovou válkou, během války, a také po válce

čtvrtek 31. srpna
pátek 1. září
Sv. Jiljí, opata

Klášter 7:30 mše svatá
Dalov 16:30
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11-12
Psych.léčebna 15:00
Sv. Leopold 15–17:45
Farní kostel 18:00

1. PÁTEK V MĚSÍCI

Mladějovice 18:00
Újezd u Un. 9:00
sobota 2. září
Hor. Loděnice 17:30
1. SOBOTA V MĚSÍCI
Sv. Leopold 18:00
neděle 3. září
22. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

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

mše svatá
za + Antonii Svatoňovou
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
svátost smíření a adorace NS

na poděkování za prázdniny a za všechny
školáky
mše svatá /od 17:30 svátost smíření/
mše svatá /od 8:30 svátost smíření/
mše svatá /od 17:00 svátost smíření/
za + manžele Duškovy a děti s rodinami
za živou a + rodinu Kusmičovu a Šalomounovu
mše svatá
mše svatá
za živé a + farníky
mše svatá
mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: od PO do SO v 7:30 hod, v NE v 8:00 hod.
Texty příští neděle (3.9.): 1.čt. Jer 20,7-9* 2.čt. Řím 12,1-2* Ev. Mt 16,21-27
Lektoři: NST – Skočík D.; Břečková L.; ZPM – Švecová T.; Vyvozil M.

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.

ZMĚNA ČASU NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB VESNICKÝCH FARNOSTÍ

MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO

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

Příští sobota 2. září je první v měsíci. Mariánské společenství Vás zve na modlitbu svatého
růžence do kaple sv. Leopolda, která začíná v 16:30.

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

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 šternberského děkanátu. Kalendář stojí 55
Kč. Ve všedních dnech si ho můžete koupit v sakristii nebo v úředních hodinách i na faře.

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.

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI JÍVOVÁ
Ve středu 30. srpna v 19:00 hodin bude setkání pastorační rady farnosti Jívová. Místo
setkání bude sděleno členům telefonicky.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budeme navštěvovat dopoledne v pátek 1. září.

POBOŽNOST PRVNÍHO PÁTKU A ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Na první pátek 1. září zveme zvláště všechny školáky i jejich rodiče na mši svatou, která
bude sloužena ve farním kostele v 18:00. Při adoraci i při mši budeme prosit Ducha
svatého, abychom byli otevřeni pro přijetí jeho darů po celý nový školní rok. Po mši svaté
budou požehnány aktovky dětí. Všechny děti a též rodiče zvu ke svátosti smíření, kterou
budete moci přijmout již od 15:00. První setkání ministrantů v tomto školním roce bude
při této mši svaté.

FARNÍ ÚMYSL NA MĚSÍC SRPEN 2017: za pronásledované křesťany
FARNÍ ÚMYSL NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2017: za ty, kteří vedou nebo učí naše děti

ADORAČNÍ DEN V ÚJEZDU – SOBOTA 2. ZÁŘÍ
V sobotu 2. září prožijeme v újezdské farnosti adorační den.
Zvu tedy všechny farníky do kaple Panny Marie na dopoledne strávené v přítomnosti Pána
Ježíše Krista. Adorační den zahájíme v 9:00 mší svatou- Po mši bude vystavena Nejsvětější
Svátost, kterou budeme moci uctít soukromou adorací do 11:30. Adorační den zakončíme
společnou pobožností a požehnáním. Tento den je dnem velkých milostí, využijme tedy
této příležitosti.

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ÚJEZD U UNIČOVA
V sobotu 2. září v 10:00 hodin proběhne na faře setkání pastorační rady farnosti Újezd u
Uničova.

Události vzdálenější:

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Ve středu 6. září v 19:00 hodin bude na faře další řádné zasedání Pastorační rady farnosti
Šternberk. Prosím o účast všech členů (program zasedání Vám pošlu na mailovou adresu).
Zasedání pastorační rady jsou veřejná.

POZVÁNKA NA MINISTRANTSKOU POUŤ V SOBOTU 9. ZÁŘÍ
Všechny ministranty zvu na jejich pouť, která se uskuteční v sobotu 9. září v Uherském
Brodě . Na pouť pojedeme pravděpodobně auty, ovšem pokud nás bude více, tak vyrazíme
vlakem. Prosím všechny rodiče ministrantů, aby mně do soboty 2. září poslali zprávu, zda
jejich kluci pojedou s námi. Pro ministranty je připraven velmi zajímavý program.

MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITEB MATEK VE ŠTERNBERKU
Zveme maminky tentokrát trošku s předstihem na modlitební triduum. V pátek 22.9. v
kapli sv. Leopolda 17.30. V sobotu 23.9. v kapli sv. Leopolda 17.30. V neděli 24.9. se
spojíme se všemi maminkami naší arcidiecéze ve chválách u putující sochy Panny Marie
Fatimské. Třetí den modlitebního tridua tedy prožijeme společně v Olomouci v katedrále
sv. Václava ve 12.00. Pokud potřebujete zajistit dopravu ze Šternberka do Olomouce,
zajistíme na tel. 728 107 976. Další program Fatimských oslav viz http://www.cmfatima.cz/ http://www.fatima2017.cz/m/hlavni-program-oslav-23/
...Vstupte do nádvoří jeho s chvalozpěvem!

