NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

21. LEDNA 2018

Č.3

Žalmová odpověď: Ukaž mi své cesty, Hospodine!.
neděle 21. ledna
3. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Měsíční sbírka na
opravy
pondělí 22. ledna
úterý 23. ledna
středa 24. ledna
Památka sv. Františka
Sal., biskupa a uč.církve

čtvrtek 25. ledna
Svátek Obrácení
sv. Pavla, apoštola

pátek 26. ledna
Památka sv. Timoteje
a Tita, biskupů

sobota 27. ledna
Sv. Anděly Merici,
panny

NST 7:30 za + rodiče Libuši a Rudolfa Krtilovy a za duše
v očistci
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za živé a + farníky
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
za + Josefa Kořenka a na poděkování za 55 let
NST 18:00
společného života a za živou rodinu
Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 za + rodiče zobou stran a jejich + děti
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Babice 16:30 mše svatá
NST 15:00 za + Emila Kusáka, rodiče, sourozence a za
duše v očistci
Sv. Leopold 18:00 za + prarodiče Procházkovy a za Boží
požehnání pro živou rodinu
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + rodiče Fickerovy

NST 7:30 za + rodiče Vaculčíkovy s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu
neděle 28. ledna
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
4. NEDĚLE
Farní kostel 9:00 na poděkování za dar života a víry a za Boží
V MEZIDOBÍ
požehnání pro rodinu Prokopovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.

Texty příští neděle: 1.čt. Dt 18,15-20 * 2.čt. 1 Kor 7,32-35 * Ev. Mk 1,21-28*
Lektoři příští neděle: NST – Skočík D., Břečková L.; ZPM – Martinková M., Martinka P.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LEDEN 2018: za opětné sjednocení křesťanů pod jednou viditelnou hlavou Petrova
nástupce dle Kristova ustanovení
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.

Události v následujícím týdnu:

POZVÁNKA NA FARNÍ KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE
Zveme malé i velké na farní karnevalové odpoledne v neděli 21. ledna od 15:00 do 18:00
hodin, které se uskuteční ve farních sálech ve Šternberku.

MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Všechny farníky srdečně zvu na modlitbu "Za úctu k lidskému životu", abychom i tímto
způsobem bojovali za ukončení zabíjení nenarozených dětí. Modlitba se koná tentokrát v
kapli sv. Leopolda ve čtvrtek 25. ledna v 8:30.

PAPEŽ FRANTIŠEK - NESNÁZE A PODNĚTY
Místní skupina ČKA zve na přednášku s výše uvedeným názvem. O osobě a působení
současného papeže bude hovořit doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D., vyučující na
Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci.. Přednáška se bude konat ve čtvrtek
25. ledna v 18:00 ve farní místnosti.

TRIDUUM MODLITEB MATEK
Srdečně zveme maminky a babičky k modlitbě za naše děti, děti naší farnosti , děti našeho
města. Doporučené texty: Pátek 26. ledna ve 14:30 v NST: žalm 32 -... toho však, kdo
doufá v Hospodina, obklopuje milosrdenství. Sobota 27. ledna v 17:30 v kapli
sv.Leopolda: Lk 6, 27 – 36 - Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.
Neděle 28. ledna v 15:00 v kapli sv.Leopolda: Flp 4, 4 –7 - ...pokoj Boží, převyšující
každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce.

Události vzdálenější:

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
Letošní Hromniční pouť matek se koná v sobotu 3. února ve farním kostele Zvěstování
Panny Marie ve Šternberku. Program pouti začne modlitbou růžence v 9:30 hodin.
V 10:00 hodin bude mše sv. s obětováním svíce matek, kterou bude celebrovat P. Marián
Pospěcha, farář z Dolní Lutyně. Odpoledne bude mít přednášku P. Josef Červenka. Na
stolečku, jak v kostelíčku, tak ve farním kostele, bude umístěna krabička, do kterých mohou
matky přispívat svým darem na zaplacení této svíce.

Další informace:

VÝSTAVA - MATKA TEREZA SVĚTLO V TEMNOTĚ DNEŠKA
V křížové chodbě farního kostela můžete shlédnout výstavu o výjimečné osobnosti 20.
století svaté Terezii z Kalkaty, kterou zná celý svět pod jménem Matka Tereza. Tuto
výstavu chceme nabídnout také širší veřejnosti. Aby mohla být křížová chodba otevřena,
prosím, abyste se zapsali do rozpisu, kde jsou uvedeny konkrétní časy hlídání.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Charita Šternberk děkuje všem, kteří přispěli při Tříkrálové sbírce 2018. Výnos ve městě
Šternberku dosáhl 175.140,- Kč (loni 156.250,- Kč). Koledovalo se také v 21 přilehlých
obcích. Celkový výtěžek sbírky byl 426.383,- Kč. Hlavní záměr Tříkrálové sbírky pro rok
2018 je pokračovat v přímé pomoci lidem, kteří se ocitají v nouzové či krizové situaci a
podpora nemocných seniorů, prostřednictvím Domácí zdravotní péče - Domácí hospicové
péče. Koledníci přinesli radost mnoha domácnostem a za to jim patří náš dík.

