NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
12. LISTOPADU 2017
Žalmová odpověď: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!
NST 7:30 za živé a + farníky
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 12. listopadu
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + Bohuslavu Žatkovou, manžela
32. NEDĚLE
a za celou rodinu
V MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Domašov u Št. 11:30 poutní mše svatá ke cti sv. Martina
pondělí 13. listopadu
Klášter 18:00 za + maminku a sestru
Památka sv. Anežky
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Č.
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České, panny

DNY RODU STERNBERGŮ 2017
Středa 15. listopadu 2017 v 18:00 ve farním kostele Zvěstování Panny Marie:

Requiem za zemřelé příslušníky rodu Sternbergů snešporami

nešpory recitují šternberští muži (prosím o jejich hojnou účast)

Čtvrtek 16. listopadu 2017 v 19:00 ve farním kostele Zvěstování Panny Marie:

Koncert: REQUIEM od Wolfganga Amadea Mozarta

Účinkují:
soprán: Radoslava Mičková
alt: Barbora Polášková
tenor: Ondřej Koplík
bas: Jiří Přibyl
sbory: AMOC (Lubomíra Hellová)
Cantabile (Ester Pelcová)
Conspirito (Dominika Pudlová)
Chorus Mauritiensis (Tomáš Klásek)
Chorus Mittitur (Tamara Margholdová)
Gama Symphonic orchestr (manažér: Jiří Sova)
dirigent: Tomáš Klásek
Vstupné: na místě 200,-Kč, v předprodeji 150,- Kč (možnost zakoupení na farním úřadě).

Pátek 17. listopadu 2017 v 10:00 ve farním kostele Zvěstování Panny Marie:

Výročí benedikace farního kostela (1783) 2334. výročí

Celebruje P. Jindřich Martin Poláček, OP, dominikán z Olomouce

úterý 14. listopadu

Klášter 7:30 mše svatá

středa 15. listopadu

Psych.léčebna 15:00 mše svatá
Farní kostel 18:00 za živou a + rodinu

Sv. Alberta Velikého,
biskupa a uč.církve

čtvrtek 16. listopadu
Sv. Markéty Skotské

pátek 17. listopadu
DEN VÝROČÍ
BENEDIKACE
FARNÍHO KOSTELA

sobota 18. listopadu
Posvěcení římských
bazilik sv. Petra
a Pavla

NST 11-12 adorace NS
Babice 16:30 mše svatá
Farní kostel 10:00 za farnost a město Šternberk
Dalov 14:00 pohřební mše svatá (za + Jana Kolínka)
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za dar vnitřního uzdravení

za + Libora Knoppa a za živou a + rodinu
mše svatá
mše svatá
33. NEDĚLE
za + manžela Zděňka Mokrého, syna Zdeňka
V MEZIDOBÍ
a za + rodiče z obou stran
Mimořádná sbírka na
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
opravy
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: v PO v 18:00, od ÚT do SO v7:30 hod; vNE v8:00 hod.
Texty příští neděle (19.11.): 1.čt. Př 31,10-13.19-20 * 2.čt. 1 Sol 5,1-6 * Ev. Mt 25,14-30
Lektoři: NST – Nováková D., Šišková J.; ZPM – Švecová P., Richter S.
neděle 19. listopadu

NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

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

FARNÍ ÚMYSL NA LISTOPAD 2017: za rodiny, které se nachází v těžké situaci.
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.

Události v následujícím týdnu:

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
Dnes po mši svaté ve farním kostele je možnost přispět na Papežské misijní dílo dětí. A to
věnováním finančního daru za bavorské preclíky, které připravily holky ze společenství
Králíčků.

ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA I. POLOLETÍ 2018
Od dnešní neděle máte možnost objednat intence na mše svaté pro I. pololetí příštího roku.
Zapisuje se na faře v úřední hodiny, a také v sakristii po mši svaté. Upozorňuji, že intence
na nedělní mše svaté, o které je největší zájem, budeme zapisovat nejvýše dvě. Intence
všedních dnů nebudou počtem omezeny.

SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Dnes po mši svaté ve farním kostele jste všichni zváni na společné posezení ve farní
místnosti.

POUŤ K SVATÉMU MARTINOVI
Dnešní neděli 12. listopadu v 11:30 bude v Domašově u Šternberku poutní mše svatá.
Zdejší kostel je zasvěcen svatému Martinovi.

PATROCINIUM KLÁŠTERNÍHO KOSTELA SV. ANEŽKY ČESKÉ
V pondělí 13. listopadu oslavíme svátek sv. Anežky České. Sestry Klarisky-kapucínky
srdečně zvou, abychom spolu s nimi oslavili patrocinium jejich klášterního kostela
večerními chválami v 17:30 a slavnou mší svatou v 18:00. Všichni jsou srdečně zváni.
Večerní mše svatá v kostelíčku nebude.

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI JÍVOVÁ
Ve středu 15. listopadu v 19:30 bude řádné zasedání Pastorační rady farnosti Jívová.
Prosím o účast všech členů. Zasedání pastorační rady jsou veřejná.

VALNÁ HROMADA HANDKEHO SPOLKU
Handkeho spolek působí ve Šternberku již od roku 1999 a svou činnost věnuje především
prezentaci bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku. Ve čtvrtek 16. listopadu v
17:00 se uskuteční v budově fary valná hromada tohoto spolku. Zveme všechny, kteří mají
zájem se dozvědět o aktuálním dění v rámci spolku anebo se chtějí zapojit do jeho činnosti.
Za Handkeho spolek Josef Knopf

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 17. listopadu 2017 v 16:30 na faře.

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA
MO KDU-ČSL srdečně zve na Kateřinskou zábavu, která se uskuteční dne 17. listopadu
2017 ve farních sálech již od 19:00. K poslechu a tanci bude hrát Druhej pokus. Vstupné:
100,-Kč, občerstvení zajištěno.

KONCERT CHRÁMOVÉ HUDBY V MLADĚJOVICÍCH
Farnost Mladějovice zve srdečně na koncert chrámové hudby, který se uskuteční v neděli
19. listopadu od 15:00 ve farním kostele sv. Maří Magdaleny. V podání Smíšeného
pěveckého sboru Šternberk a Chrámového sboru Mladějovice zazní Missa Sancta Cecilia
od Jacoba de Haana, Regina coeli a další skladby.

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ S POŽEHNÁNÍM OPRAVENÝCH VARHAN
Farnost Štěpánov vás zve na slavnostní mši svatou a požehnání opravených varhan, do
farního kostela sv. Vojtěcha v neděli 19. listopadu v 10:30. Mši svatou bude sloužit
pomocný biskup Mons. Josef Nuzík.

Události vzdálenější:

PŘEDNÁŠKA O EVANGELIZACI
Místní skupina České křesťanské akademie zve na přednášku s názvem Evangelizace. Kdo
má evangelizovat, proč a co to znamená bude hovořit P. Vojtěch Koukal z Komunity
Blahoslavenství v Dolanech. Přednáška se koná v úterý 21. října od 18:00 ve farní
místnosti. Těm, kdo nejsou schopni sami dojít a rádi by se zúčastnili, nabízíme opět
možnost dopravy autem. Kdo by měl zájem o tuto službu, dejte vědět na tel. 731621208.

NALÉHAVÝ

ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA NA
MĚSÍC LISTOPAD 2017 - Za mírnost a vnímavost vůči lásce
– modleme se za to, abychom se vyhýbali pýše a marnivosti, byli skromní a nechali se
utvářet láskou, která přichází od Boha
Dnešní doba je plná protikladů. Jejich zostřování je živnou půdou pro vznik a
trvání nezhojitelných střetů. Papež František na jejich vyléčení často poukazuje.
Vzpomeňme jen na papežových patnáct bodů ke zpytování svědomí pro římskou kurii.
Strohost připomínající pronikavou jasnozřivost pouštních otců a starců mu mnoho přátel
nepřinesla. A není divu, že se někteří cítí být dotčeni a uchylují se k intrikám, agitaci a
nevybíravým útokům. Především ti, kdo zastávají důležitá místa v institucích církve, ba
bylo jim i svěřeno učit jménem církve, těžce snáší, když na ně z úst papeže dopadnou
požadavky Ježíšova evangelia. „Častým nedostatkem těch, kdo mají autoritu – jak
občanskou, tak církevní – je to, že vyžadují spoustu – i správných – věcí, které však oni
sami nepraktikují. Vedou dvojí život. Ježíš říká: »Svazují těžká a neúnosná břemena a
vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nedotknou ani prstem« (Mt 23,4). Tento postoj
je výrazem špatného vykonávání autority, která by měla naopak čerpat svoji původní sílu z
dobrého příkladu. Autorita se rodí z dobrého příkladu, aby pomáhala druhým praktikovat
to, co je spravedlivé a řádné, a poskytovala jim oporu ve zkouškách, ke kterým dochází na
cestě dobra.“
Papež František k tomu dodává: „My, Ježíšovi učedníci, nemáme hledat pocty,
autoritu či nadřazenost. Působí mi bolest, když vidím lidi, kteří psychologicky žijí v
marnivé snaze dosahovat poct. My, Ježíšovi učedníci, si tak nemáme počínat, poněvadž
mezi námi mají být jednoduché a bratrské vztahy. Všichni jsme bratři a žádným způsobem
nemáme nad druhými panovat a dívat se na ně svrchu. Nikoli, všichni jsme bratři. Pokud se
nám dostalo od nebeského Otce nějakých talentů, máme je dávat do služeb bratřím, a nikoli
z nich těžit pro svůj osobní užitek a zájem. Nemáme se považovat za nadřazené nad ostatní;
skromnost je podstatná pro život, který usiluje o soulad s učením Ježíše, jenž je pokorný a
tichý srdcem a přišel nikoli proto, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil.“ Jedna obyčejná
cesta k nabytí skromnosti a uschopnění nechat se ztvárňovat Boží láskou jsou litanie
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Co kdybychom si otevřeli kancionál a vybrali si jednu
invokaci jako měřítko, jimiž chceme posuzovat sebe i druhé?

