Události v následujícím týdnu:

PŘEDNÁŠKA O PROCESU BLAHOŘEČENÍ S.M.ELIŠKY PRETSCHNEROVÉ
Místní skupina České křesťanské akademie, Sestry klarisky - kapucínky a Sekulární
františkánský řád zvou na přednášku o procesu blahořečení S.M. Elišky Pretschnerové
OSF. Hovořit bude S.M. Zdislava Nosková OSF, akce se koná v úterý 17. října od 18:00
v hovorně kláštera sester klarisek, Opavská 27. Jelikož jsme zaznamenali, že o naše akce
by měli zájem lidé, kteří z různých důvodů nejsou schopni sami dojít, nabízíme možnost
dopravy autem. Kdo by měl zájem tuto službu využít, dejte vědět na tel. 731621208.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání naší víry bude ve čtvrtek 19. října v 19:15 na
faře.

MĚSÍČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Všechny seniory zveme na setkání, které pro ně připravilo Rodinné centrum z Uničova.
Setkání bude v pátek 21. října v 8:30 ve velké hovorně kláštera sester klarisek-kapucínek.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
15.ŘÍJNA 2017

28.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Č. 42

Žalmová odpověď: Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy .
neděle 15. října
28. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Mimořádná sbírka na
opravy

pondělí 16. října
Sv. Hedviky, řeholnice

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

za živou a + rodinu Vepřekovu a Otevřelovu
mše svatá
mše svatá
za živé a + farníky
mše svatá
mše svatá

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za obrácení bratra Tomáše, za živou rodinu
Vrbovu a za Boží ochranu pro celou rodinu

úterý 17. října

SBÍRKA NA MISIE
Na přání Svatého otce je sbírka příští neděle 22. října určena v celé výši na pomoc chudým
skrze schválené projekty Papežského misijního díla šíření víry.

Události vzdálenější:

POZVÁNKA NA MALÉ FARNÍ PUTOVNÁNÍ PO BLÍZKÉM (NEZNÁMÉM) OKOLÍ I.
Všechny farníky srdečně zvu na jednodenní objevné putování, do míst která se od nás
nacházejí geograficky nedaleko, ovšem možná právě pro tuto svou blízkost zůstávají námi
nepoznaná. Termín konání pouti: sobota 28. října 2017
Program pouti:
ANDĚLSKÁ HORA
- návštěva farního kostela Narození Panny Marie, kde působil P. Josef Olejník, a kde
komponoval nám tolik známé liturgické skladby
- pouť na "Annaberg" - poutní kostel sv. Anny
RÝMAŘOV
- návštěva místního farního kostela sv. Michaela, kde téměř 40 let působil jako farář
olomoucký arcibiskup Msgre. František Vaňák
- prohlídka nádherného kostela Navštívení Panny Marie, zvaného též kaple V Lipkách - pro
svou výzdobu je tento kostel považován za perlu severomoravského baroka
- mše svatá
- oběd
Informace:
Na pouť bude vypraven autobus, který bude odjíždět z Dvorské v sobotu 28.10.2017 v 8:30
hodin. Pro zájemce bude zajištěn oběd, který není v ceně. Návrat do 17:00 hodin. Cena
pouti: 170,-Kč (děti: 100,-Kč) – platí se předem při přihlášení.
Informovat, a zároveň se přihlásit můžete na Farním úřadě ve Šternberku u P.Antonína
Pechala – telefon: 731 621 117 nejpozději do 21. října 2017.

Památka sv. Ignáce
Antiochijského,
biskupa a mučedníka

středa 18. října
Svátek sv. Lukáše,
evangelisty

čtvrtek 19. října
Sv. Jana de Brébeuf,
Izáka Joguese, kněze,
a druhů, mučedníků

pátek 20. října
sobota 21. října
Bl. Karla Rakouského

Klášter 7:30 mše svatá
Babice 16:30 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za přijatá Boží dobrodiní
s prosbou o další Boží požehnání
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Psych.léčebna 15:00 mše svatá
Sv. Leopold 18-19 adorace Nejsvětější Svátosti
Nemocnice 15:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + Dagmar, Antonína, Annu, za + rodinu
Nitschovu a Šrámkovu
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za zdraví dcery Věry

NST 7:30 na poděkování Pánu Bohu za dar společného
života a za živou rod. Martinkovu a Smyčkovu
neděle 22. října
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
29. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Farní kostel 9:00 za + Arnošta Fadrného, Tomáše Vyvozila a za
živou a + rodinu Fadrnou a Vyvozilovu
Sbírka na misie
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.
Texty příští neděle (22.10.): 1.čt. Iz 45,1.4-6* 2.čt. 1 Sol 1,1-5* Ev. Mt 22,15-21
Lektoři: NST – Martinková L.; Chmelová F.; ZPM – Hýžová L.; Nikl V.
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.

OBJEDNÁVKA NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ PRO ROK 2018
Od dnešní neděle až do 29. října, proběhne po mších svatých ve Šternberku nabídka na
koupi pěkných nástěnných kalendářů. Cena kalendáře bude 200,- Kč. V sakristii je
možnost podívat se na podobu připravovaných kalendářů (během týdne bude tato možnost
také na webových stránkách naší farnosti). Objednávky o zmíněných nedělích budou
závazné a platit se bude až při odběru kalendářů, které by měly být zhotoveny do vánočních
svátků v prosinci. Kalendář se může stát pěkným vánočním dárkem.

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ
NEDĚLI 22. ŘÍJNA 2017
Drazí bratři a sestry,
co nejsrdečněji Vás zdravím a děkuji za to, jakým způsobem pomáháte našim
brat- řím a přátelům v misiích. Bylo by krásné, kdyby i oni sami mohli mezi nás přijít a říci,
kolika z nich jste svými dary pomohli ulehčit těžký život, umožnili vzdělání nebo přispěli k
důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou
konkrétní pomocí, kterou Vám jistě nejen oni, ale i sám Bůh nezapomene.
Mám radost z toho, že díky Vaší štědrosti v loňském roce můžeme pomoci
chudým lidem ve čtyřech zemích dvou kontinentů částkou více než 16 milionů korun. Díky
Vaší pomoci můžeme přispívat do celosvětové „pokladnice“, ze které se poté rozdává těm,
kteří to nejvíce potřebují. V minulém roce tak Papežské misijní dílo šíření víry podpo- řilo
pastorační projekty, katechety, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a
diecézní organizace v misijních oblastech částkou více jak 92 milionů USD.
Vloni nám papež František připomněl, že svět potřebuje horlivé a radostné
misionáře, kteří dovedou zapálit plamen víry a udržovat tak Církev živou. Letos ve svém
poselství k Misijní neděli upozorňuje: „Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem pro to,
aby se v každém křesťanském společenství probouzela touha vycházet ze svých vlastních
hranic a z vlastních jistot, aby se tím získával rozmach pro hlásání evangelia všem. Díky
kaž- dodenně žité hluboké misijní spiritualitě a trvalému úsilí o misijní formaci a
vzdělávání jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kněží, řeholníci, řeholnice a biskupové
zainteresováni v tom, aby v každém rostlo misijní srdce. Světový den misií organizovaný
Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských
společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou
modlitbou, svě- dectvím života i společenstvím majetku.“
Drazí přátelé, zvu Vás tedy k prožití letošní Misijní neděle v zamyšlení nad
touto podstatou misií, v modlitbách za misionáře a misionářky v dalekých krajích a také
vyjád- řením solidarity s chudými, kteří potřebují pomoc. Rozdělme se o poklad víry s
někým ve svém okolí a příkladem svého života ukažme na krásu evangelní zvěsti i potřebu
praktického uvádění Božích rad do reality právě pomocí v misiích.
Misijní neděle je příležitostí vyjádřit také vděčnost Bohu za vše, co nám dává.
Není samozřejmostí, ani naší zásluhou, že jsme se narodili a žijeme v podmínkách
duchovního a materiálního dostatku. Ježíš zná i bez ptaní bohatství každého z nás a byla by
škoda, kdyby nám chybělo jen jedno – umět se rozdělit s potřebnými.
Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Matka
evangelizace. Ze srdce Vám a Vašim blízkým žehná Jáhen Leoš Halbrštát národní ředitel
Papežských misijních děl v České republice

MISIJNÍ

NEDĚLE – MISIJNÍ MOST MODLITBY SOBOTA PŘED MISIJNÍ
NEDĚLÍ VE 21.00 HODIN

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oslavme spolu Misijní neděli. Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě
pravidelných bohoslužeb a misijních sbírek na projekty Papežského misijního díla šíření
víry i řadu dalších aktivit, které vycházejí z misijního nadšení mnoha lidí. Informujeme a
zveme:
MISIJNÍ NEDĚLE MÁ SVÁ PRAVIDLA
„Všechny peníze, které Papežská misijní díla sesbírají ve všech farnostech a diecézích
různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci.
Peníze věřících, které PMD sesbírají v diecézích, se musí všechny rychle a pravidelně
odevzdávat národní kanceláři. Tyto peníze, sesbírané pro misie ad gentes na Světový den
misií nebo při jakékoliv jiné příležitosti‚ v každé diecézi, farnosti a institutu katolického
světa“, se nesmí použít na jiné účely.“ (Stanovy PMD čl. 61, 62)
ZAPOJTE SE DO MISIJNÍHO MOSTU MODLITBY
V roce 1926 vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Světový den
modliteb za misie, který od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření
víry. Tento den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují
projekty na pomoc nejpotřebněj- ším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). Letos
opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu
Modlitby (dále MMM), v předvečer Misijní neděle, tj. v sobotu 22. 10. ve 21.00 hodin.
Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec
nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia
na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.

MISIJNÍ KOLÁČ V KOSTELE SV. MÁŘI MAGDALENY V MLADĚJOVICÍCH
U příležitosti Misijní neděle Vás zveme na prodej domácích koláčů, a to v neděli 22. října
po mši svaté. Zakoupením Misijního koláče přispějete na Papežská misijní díla.

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

