Události v následujícím týdnu:

SVÁTEK SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Ve středu 4. října má svátek sv. František z Assisi. Tento jeho svátek oslavíme při mši
svaté v klášterním kostele sester kapucínek v 18:00. V 17:30 se můžete, spolu se sestrami,
pomodlit nešpory ze slavnosti sv. Františka.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Také letos máte všichni možnost upevňovat si základy naší katolické nauky při čtvrtečních
setkáních. Letošní rok se vrátíme k nevyčerpatelnému prameni poznání, k Písmu svatému.
Setkání budou vždy ve čtvrtek v 19:15. První setkání bude ve čtvrtek 5. října 2017
v 19:15. Všichni jste srdečně zváni!

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budeme navštěvovat dopoledne v pátek 6. října.

POBOŽNOST PRVNÍHO PÁTKU
Na první pátek v měsíci 6. října zvu nejen všechny farníky, ale zvláště všechny školáky a
jejich rodiče na mši svatou, která bude sloužena ve farním kostele v 18:00. Všechny děti a
též rodiče zvu ke svátosti smíření, kterou budete moci přijmout od 16:00.

MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
Příští sobota 7. října je první v měsíci. Mariánské společenství Vás zve na modlitbu
svatého růžence do kaple sv. Leopolda, která začíná v 16:30.

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY
Září 2017
Šternberk
Horní
Mladějovice
Jívová
Újezd
Loděnice
NST
Farní
sobota
3.9. 1.781,912,270,3.003,1.037,3.975,520,10.9. 2.100,950,550,1.800,800,3.834,x
17.9. 2.160,1.183,550,1.540,683,3.810,153,24.9. 3.797,746,820,2.090,860,5.167,125,6.9. Babice - 630,-Kč; 15.9. Jívová - 5.036,-Kč; 20.9.Babice - 480,-Kč; 28.9. Šternberk - 2.258,Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE
FARNÍ ÚMYSL NA MĚSÍC ŘÍJEN 2017: za naše nemocné a ty, kteří je ošetřují

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
26.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

1.ŘÍJNA 2017

Č.

40

Žalmová odpověď: Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.
NST 7:30 za živé a + rodiče
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 1. října
Mladějovice 8:30 mše svatá
26. NEDĚLE
Farní kostel 9:00 na poděkování za 35 let života
V MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 2. října
NST 18:00 za všechny narozené a zemřelé ve městě
Památka svatých
andělů strážných
Šternberk v září 2017
úterý 3. října
středa 4. října
Památka sv. Františka
z Asissi

čtvrtek 5. října
pátek 6. října
Svátek sv. Bruna,
kněze
1. PÁTEK V MĚSÍCI

sobota 7. října
Památka Panny
Marie Růžencové

neděle 8. října
27. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Klášter 7:30 mše svatá
Babice 16:30 mše svatá
Klášter 18:00 za + Zdenku a za živou a + rodinu Kamarádovu
a Nitschovu
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Psych.léčebna 15:00 mše svatá
Mladějovice 18:00 mše svatá (od 17:30 svátost smíření a adorace)
Sv. Leopold 16–17:50 svátost smíření a adorace NS
Sv. Leopold 18:00 na poděkování za 75 let života sestry Jany a za
ž. a + rodinu Hradilovu, Vrbovu a Králíčkovu
Újezd u Un. 18:00 mše svatá (od 17:30 svátost smíření a adorace)
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá (od 17:00 svátost smíření a adorace)
Sv. Leopold 18:00 za živou a + rodinu Chromkovu
NST 7:30 za rodinu vnučky Hanky a za usmíření
a odpuštění v rodině
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + rodiče Hesovy a Václavkovy 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 v7:30 hod; vNE v8:00 hod.
Texty příští neděle (8.10.): 1.čt. Iz 5,1-7* 2.čt. Flp 4,6-9* Ev. Mt 21,33-43
Lektoři: NST – Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Švecová P.; Richter S.
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585013714, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 4275996028/5500; P. Antonín PECHAL, farář, 731621117;P.
Dariusz Trzaskalik, kaplan, 734 684 844.

První soboty podle zjevení ctihodné služebnice Boží
sestry Konsoláty Betrone
Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si
někteří připomenou poutí do Fatimy, jiní při putování
Fatimské sochy diecézí. Obojí vyvrcholí zasvěcením
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už řada papežů
zasvětila svět i různé národy včetně Ruska Panně
Marii, jak si to přála. I my jsme jí zasvětili náš národ
na Velehradě při cyrilometodějské pouti v roce 1993,
kdy vznikla současná Česká republika. Při 25. výročí
bychom rádi po řádné přípravě zasvěcení národa
obnovili. Čas příštích devíti měsíců nabízí pozvání k
osobní přípravě slavením novény prvních sobot v
měsíci. Zvažte, jestli právě Vy nebo Vaši farníci
nepotřebujete dary, které Spasitel slíbil těm, kteří slaví
devět prvních sobot v měsíci.
– „Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během
novény, když o to prosí s důvěrou.
– Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.
– Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
– V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
– Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
– Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
– Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe
a své dítě vyprošují.
– Chudým se dostane příbytku a chleba.
– Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele.
– Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou.
– Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale
dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.
– Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným
těžkým hříchem až do smrti.
– Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.
– Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší
dokonalosti a svatosti.
– Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z
rodiny zavržen.
– Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
– Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
– Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání,
obdrží milost pokání a návratu.
– Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech.
– Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.

– Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
– Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.
- Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a
nenadálá smrt je nepřekvapí.
– Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně
zesnou v náručí mé Matky.
– Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
– Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a
lásku.
– Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru,
čistotu, lásku.
– Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci.
– Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky, jakož i moji
přítomnost bez zvláštních obtíží.
– Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v
nich – to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem,
sloužím celou jejich bytostí. – Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné,
poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný,
Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.
– Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
– Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem Svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září
na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné
slávy.
– Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.
Jestli duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé
Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce po
kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené s
Neposkvrněným Srdcem mé Matky.”
Co k tomu dodat? Žádá se sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba růžence a čtvrthodinka
smírného rozjímání o tajemstvích sv. růžence. Svatou zpověď se smírným úmyslem stačí
vykonat v týdnu před první sobotou. Rozjímání může nahradit čtvrthodinka duchovní
četby o jednom nebo o více tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci, a ne vždy o soboty po
prvním pátku. Děkuji všem, kteří přijmou pozvání k tomuto kroku duchovní obnovy, a všem
ze srdce žehnám
arcibiskup Jan

ZÁSVĚTNÁ MODLITBA
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a
co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej
mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé
Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu. Vypros mi
milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na smír za
hříchy proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé
oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen.

