Římskokatolická farnost Jívová a děkanát Šternberk
vás srdečně zvou na

POUŤ
K PANNĚ MARII BOLESTNÉ

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
23. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí 11. září
úterý 12. září
Jména Panny Marie

středa 13. září
Památka sv. Jana
Zlatoústého, biskupa
a učitele církve

čtvrtek 14. září

Program:

16:45 hod. – modlitba růžence ve farním kostele
17:30 hod. - slavnostní poutní mše svatá
(hlavní celebrant: P. Zdeněk Gerhard Klimeš, farář v Nivnici)

18:30 hod - mariánská pobožnost inspirovaná sedmi
bolestmi Panny Marie
Autobus ze Šternberka pojede v 16:15 z Dvorské a z Náměstí Svobody (zastaví
před kinem).
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

Č.

37

Žalmová odpověď: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
neděle 10. září

do JÍVOVÉ u Šternberka
v pátek 15. září 2017

10. ZÁŘÍ 2017

23.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátek Povýšení
svatého Kříže

pátek 15. září
Památka Panny Marie
Bolestné

NST 7:30
Klášter 8:00
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Mladějovice 15:00
Klášter 7:30
NST 18:00

za živou a + rodinu Trčkovu a Změlíkovu
mše svatá
za + Karla a Věru Švecovy
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za + vnuka Vašíka, jeho živé bratry, bratrance a
za živou rodinu

Klášter 7:30 mše svatá
Dalov 16:30 mše svatá
NST 18:00 za + rodiče Holíkovy a snachu Janu
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Psych.léčebna 15:00 mše svatá
NST 18:00 za + Dagmar Sušírovou a za živou rodinu
Nemocnice 15:00 mše svatá
JÍVOVÁ 17:30 poutní mše svatá

Farní kostel 12:00 svatební mše svatá
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Památka sv. Ludmily,
Sv. Leopold 18:00 za + Ludmilu Superatovou, rodiče a za živou
mučednice
rodinu
NST 7:30 za + Pavla Skočíka a za živou rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 17. září
Mladějovice 8:30 mše svatá
24. NEDĚLE
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Mikolajkovu, Kotrlých
V MEZIDOBÍ
a za duše v očistci
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: od PO do SO v 7:30 hod; v NE v 8:00 hod.
sobota 16. září

Texty příští neděle (17.9.): 1.čt. Sir 27,33-28,9* 2.čt. Řím 14,7-9* Ev. Mt 18,21-35
Lektoři: NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Nováková V.; Bajer T.
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.

MARIÁNSKÁ POBOŽNOST V KOMÁROVĚ

SETKÁNÍ ŽEN NA CESTĚ ŽIVOTA

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.

Zveme ženy všech životních stavů na pravidelná setkání v Olomouci. Nabízíme bezpečný
prostor, kde se každá žena může cítit přijímaná taková, jaká je. Nejbližší setkání s názvem
Pojďte s námi poznat arcibiskupský palác se uskuteční v úterý 12. září, sraz je v 16:00
Před budovou arcibiskupství. Bližší informace: Marcela Řezníčková, Centrum pro rodinu
tel.: 587 405 251, 720 110 750, e-mail: reznickova@arcibol.cz.

POUŤ NA KALVÁRII V MLADĚJOVICÍCH

Svátek Povýšení sv. Kříže letos slavíme dnešní 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.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
1. a 2. třída
středa 12:30 (ZŠ Nám.Svobody)
3. třída
středa 13:15 (ZŠ Svatoplukova)
4. a 5. třída
pondělí 13:20 (ZŠ Dr.Hrubého)
6. a 7. třída
pondělí 14:10 (ZŠ Dr.Hrubého)
8. a 9. třída
pondělí 16:00 (fara)
Náboženství budou v tomto školním roce vyučovat P. Antonín (3. třída), P. Dariusz (1.-2.,
4.-5.,6.-7.třídy) a Mgr. Kateřina Grygová (8. a 9.třída) Výuka náboženství začne v pondělí
18. září. Přezůvky s sebou.

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.

FOTOGRAFIE DO NÁSTĚNNÉHO KALENDÁŘE NA PŘÍŠTÍ ROK

OHLÁŠKY PŘED UZAVŘENÍM CÍRKEVNÍHO SŇATKU

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.

V sobotu 16. září 2017 v 12:00 uzavřou ve farním kostele ve Šternberku církevní sňatek
pan Miloš Pacek z Říkovic a slečna Ludmila Tomášková ze Šternberka.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE

POZVÁNKA NA BENEFIČNÍ KONCERT

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

Charita Šternberk zve farníky na XI. Benefiční koncert, který se uskuteční v prostorách
Státního hradu Šternberk v neděli 17. září 2017 v 17:00. Na programu je vystoupení
Františka Nedvěda se skupinou Tie Break. V doprovodném programu se můžete seznámit s
činností organizace a setkat se s charitními pracovníky u číše vína. Výnos z Benefičního
koncertu je určen na podporu sociálních a zdravotních služeb

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY

PŘEDNÁŠKA O MILOSRDENSTVÍ V PÍSMU
Místní skupina České křesťanské akademie zve na přednášku Doc. Dr. Ludvíka Dřímala,
Th.D.: Ježíšova podobenství - co o nich (ne)víme a jak evangelijním podobenstvím
porozumět. Přednáška se uskuteční v úterý 19. září 2017 v 18:00 ve farní místnosti.
Vstupné dobrovolné.

IKONOPISECKÝ KURS V ÚJEZDU U UNIČOVA
Spolek „František“ pořádá 12. – 15. října 2017 v Újezdě u Uničova Ikonopisecký kurz.
Cílem tohoto kurzu je seznámení s tvorbou ikon – sakrálního křesťanského umění. Každý
účastník si během kurzu vytvoří svoji vlastní ikonu, kterou si odnese s sebou domů. Cena
kurzu činí 3.440,-Kč.
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiál (včetně plátkového zlata, pigmentů, dřevěné desky),
nocleh a strava. V případě zájmu je možno domluvit účast bez ubytování nebo stravy podle
toho se upraví i cena kurzu. Informace: e.trajlinek@seznam.cz, tel.:606 93 90 82.

Srpen 2017
Šternberk
Horní
Mladějovice
Jívová
Újezd
Loděnice
NST
Farní
sobota
6.8. 2.074,1.130,510,1.020,810,3.711,260,13.8. 1.800,905,1.420,560,1.334,3.772,X
20.8. 3.992,1.920,755,2.516,928,4.039,52,27.8. 2.471,900,700,4.350,692,3.425,X
13.8.Těšíkov 1.535,-; 15.8. pouť na kapličce 1.816,-; 19.8. Domašov 785,-; 23.8. Babice 515,-

Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

