PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Organizátoři Celostátního setkání mládeže v Olomouci co nejsrdečněji děkují všem, kteří
toto setkání podpořili svou modlitbou, obětí či jakýmkoli jiným způsobem. Věříme, že
hojnost plodů tohoto setkání bude vidět i v našich farnostech. Jménem Sekce pro mládež
ČBK P. Jan Balík

ČASOPIS RODINA V MĚSÍCI
Centrum pro rodinu Šternberk vydává zářijové číslo měsíčníku "Rodina v měsíci". Vyzvednout
si ho můžete na stolku vzadu v kostele.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
3. ZÁŘÍ 2017

22.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Č. 35

Žalmová odpověď: Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!
neděle 3. září
22. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí 4. září

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Klášter 7:30
NST 18:00

za živou a + rodinu Kusmičovu a Šalomounovu
mše svatá
mše svatá
za živé a + farníky
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v srpnu 2017

úterý 5. září
Památka Bl. Terezie
z Kalkaty

středa 6. září
čtvrtek 7. září
pátek 8. září
Svátek Narození
Panny Marie

sobota 9. září
Sv. Petra Klavera,
kněze

neděle 10. září
23. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Klášter 7:30 mše svatá
Babice
NST
NST
NST
Psych.léčebna

16:30
18:00
11-12
13:00
15:00

mše svatá
za živou a + rodinu Baklíkovu a Martinkovu
adorace Nejsvětější Svátosti

pohřební mše svatá (za + Marii Telíškovou)
mše svatá

Sv. Leopold 18:00 za živou a + rodinu Duroňovu a za děti s rod.
Domašov u Š. 18:00 mše svatá
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
Domašov n.B. 19:00 mše svatá
NST 7:30
Klášter 8:00
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Mladějovice 15:00

za živou a + rodinu Trčkovu a Změlíkovu
mše svatá
za + Karla a Věru Švecovy
mše svatá
mše svatá
mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: od PO do PÁ v 7:30 hod; v SO v 18:00; v NE v 8:00 hod.
Texty příští neděle (10.9.): 1.čt. Ez 33,7-9* 2.čt. Řím 13,8-10* Ev. Mt 18,15-20
Lektoři: NST – Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Kusmič J.; Šrámek K.

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.

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.

Římskokatolická farnost Jívová a děkanát Šternberk
vás srdečně zvou na

POUŤ
K PANNĚ MARII BOLESTNÉ

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.

SETKÁNÍ S ÚČASTNÍKY WORKCAMPU
Farnost zve farníky na prezentaci studie obnovy klášterní zahrady a
prostoru kolem kláštera, kterou v letošním roce zpracovali doktorandi
Mendelovy university. V rámci akce proběhne i setkání s účastníky workcampu,
který právě probíhá v areálu zahrady, kde dobrovolníci z různých zemí Evropy,
a jeden dokonce až z Mexika, pomáhají farnosti s údržbovými pracemi na
zahradě a okolí. Při setkání budou někteří z účastníků prezentovat místo
odkud přicházejí. Překlad zajištěn. Akce proběhne ve farních sálech ve čtvrtek 7. září v
17:30.

MARIÁNSKÁ POBOŽNOST V KOMÁROVĚ
Všichni jste srdečně zváni na mariánskou pobožnost v neděli 10. září na 14:00 ke kapličce
do Komárova. Zdejší kaple je zasvěcená Jménu Panny Marie.

POUŤ NA KALVÁRII V MLADĚJOVICÍCH
Svátek Povýšení sv. Kříže budeme letos slavit v neděli 10. září, a tak jste všichni srdečně
zváni na Kalvárii do Mladějovic. Slavnost začne v 15:00 ve farním kostele mší svatou. Po
ní se vydáme na mladějovickou Kalvarii, kde budeme Ježíše Krista doprovázet na jeho
křížové cestě.

FOTOGRAFIE DO NÁSTĚNNÉHO KALENDÁŘE NA PŘÍŠTÍ ROK
Znovu se připravuje vytištění nástěnného kalendáře pro další rok. Na jeho tvorbě se můžete
podílet svými fotografiemi s církevní tématikou. Od dnešního dne, t.j. 3. 9. 2017, můžete
své digitální fotografie po dobu 3 týdnů (do 24. 9. 2017) zasílat na e-mailovou
adresu farnikalendar2018@seznam.cz a to v počtu max. 2 ks fotografií na osobu. Fotky
posílejte orientované na výšku a v dobré kvalitě. Po skončení výběru budou návrhy z
uvedené adresy smazány. Předem děkuji za Vaše příspěvky. J. Šindler.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE
FARNÍ ÚMYSL NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2017: za ty, kteří vedou nebo učí naše děti

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 16:15 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

