odkazy na komentáře Českého katolického biblického díla. Jak s těmito nahrávkami
pracovat, aby přinesly co nejvíce užitku, Vám v případě zájmu ve Vašich farnostech ukáže
autorka projektu „Příprava lektora online“ Martina Pavlíková. Možnost domluvy na emailové adrese pavlikova@arcibol.cz nebo na telefonním čísle 603 977 711.
MgA. Martina Pavlíková
PODĚKOVÁNÍ PREZIDENTA ARCIDIECÉZNÍ CHARITY MSGRE. VITÁSKA
Přijměte také moje poděkování i dík ředitele ACHO pana Václava Keprta za spolupráci při
organizování Tříkrálové sbírky, za povzbuzování koledníků i farníků k této náročné i
krásné činnosti pro potřebné. Letos v naší arcidiecézi koledovalo 5 445 skupinek, které
obětavě přinášely poselství o Světle, které svítí v temnotě, a dávaly lidem příležitost být
dobří. Výnos 98,6 % z 5376 kasiček letošní sbírky, spočítaný k 22. 1. činil 27 965 712 Kč,
což je opět více než v loňském roce. Během Tříkrálového koncertu byly zaslány DMS v
hodnotě 1 823 831 Kč, což je o 600 000 Kč více než loni.Více na www.trikralovasbirka.cz.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LEDEN 20187: za opětné sjednocení křesťanů pod jednou viditelnou hlavou Petrova
nástupce dle Kristova ustanovení
ÚNOR 2018: za naše nemocné a ty, kteří se o ně starají

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

28. LEDNA 2018

Č.4

Žalmová odpověď: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce.
neděle 28. ledna
4. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí 29. ledna
úterý 30. ledna
středa 31. ledna
Památka
sv. Jana Boska, kněze

čtvrtek 1. února
pátek 2. února
Svátek Uvedení Páně do
chrámu /HROMNICE/
Den zasvěceného života

sobota 3. února
HROMNIČNÍ
POUŤ MATEK

NST 7:30 za + rodiče Vaculčíkovy s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 na poděkování za dar života a víry a za Boží
požehnání pro rodinu Prokopovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
NST 18:00 za + Antonína,Vojtěcha a Dagmar a za + rodiče
Klášter 10:30 mše svatá
Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 za + manžela, + sourozence, rodiče z obou
stran a za duše v očistci
Mladějovice 9:00 mše svatá (od 8:30 svátost smíření a adorace)
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Sv. Leopold 16 – 17:45 svátost smíření a adorace
Farní kostel 18:00 na poděkování za dar života vnuka Josefa a za
Boží ochranu pro živou rodinu Hradilovu
Újezd u Un. 18:00 mše svatá (od 17:30 svátost smíření a adorace)
Farní kostel 10:00 mše svatá za matky a jejich děti
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá (od 17:00 svátost smíření a adorace)

NST 7:30 za živou rodinu Královu a za + rodiče z obou
stran a za sourozence
neděle 4. února
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
5. NEDĚLE
Farní kostel 9:00 na poděkování Pánu Bohu za celou rodinu
V MEZIDOBÍ
Smyčkovu s prosbou o Boží požehnání
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. Job 7,1-4.6-7 * 2.čt. 1 Kor 9,16-19.22-23 * Ev. Mk 1,29-39*
Lektoři příští neděle: NST – Nováková D., Šišková J.; ZPM – Knopfová Z., Knopf P.
Služba odklízení sněhu: 3.2. - Smyčkovi;4.2. - Richter, Máčala, Marghold
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:

TRIDUUM MODLITEB MATEK
Všechny matky naší farnosti jsou zvány na společnou třídenní modlitbu matek, která
vyvrcholí dnešní neděli 28. ledna v 15:00 v kapli sv. Leopolda. Motto setkání: Flp 4, 4 –
7 - ...pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce.

PŘEDSTAVENÍ LETOŠNÍCH PPRVOKOMUNIKANTŮ
Příští neděli 4. února budou při mši svaté ve farním kostele v 9:00 představeny farnosti
děti, které letos poprvé půjdou ke svatému přijímání. Slavnost 1. svatého přijímání
proběhne v neděli 27. května.

Události vzdálenější:

MIMOŘÁDNÝ ČAS ÚTERNÍ MŠE SVATÉ V KLÁŠTERNÍ KAPLI

POZVÁNKA PRO MLÁDEŽ

V úterý 30. ledna bude mše svatá v klášterní kapli sv. Anežky České mimořádně až v
10:30. Tuto mši svatou budou celebrovat kněží olomoucké arcidiecéze, kteří se tento den
setkají ve Šternberku.

Zveme všechny mladé mezi 13-18 lety ke strávení společného víkendu 9. – 11. února na
faře v Nové Hradečné. Poznáme lépe sami sebe i Boha a u toho se budeme skvěle bavit. Pár
zajímavých slov nám přijede říct dominikán P. Gabriel. Sraz všech účastníků bude v pátek
v 19:00, na vlakovém náraží v Nové Hradečné. Čekáme na tvou přihlášku na email a těšíme
se na tebe, animátoři (dekanatsternberk@gmail.com).

PŘEDNÁŠKA DOBROVOLNÍKA O ŽIVOTĚ V DOMOVĚ MATKY TEREZY
Všichni jste srdečně zváni na přednášku dobrovolníka, který v roce 2017 prožil několik
týdnů v domově Matky Terezy v Kalkatě. Tato přednáška doprovázená promítáním
fotografií se uskuteční ve čtvrtek 1. února v 18:00 ve farní místnosti. Po této přednášce
bude možnost shlédnout v křížové chodbě farního kostela výstavu o svaté Terezii z Kalkaty.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budeme navštěvovat dopoledne v pátek 2. února.

POZVÁNKA NA PLES CHARITY DO ÚJEZDA U UNIČOVA
„Charita Šternberk – středisko Uničov zve na PLES CHARITY, který se koná 3. února ve
20.00 hod. v kulturním domě v Újezdu u Uničova. Hraje Pavel Novák se skupinou
Family. Vstupné 150,- Kč. Srdečně zvou pracovníci Charity v Uničově.“

KURZ PRO LEKTORY
Děkanát Šternberk pod vedením olomouckého arcibiskupství připravil další kurz pro
lektory. Smyslem tohoto kurzu, který sestává z dvou setkání je pomoci zkvalitnění četby
Božího slova, a to nejen po stránce přednesu, ale také v prohloubení znalosti Božího slova.
Zvu proto všechny lektory našich farností (ty kteří čtete Boží slovo při bohoslužbách), ale i
všechny ty, kteří byste se lektory chtěli stát, srdečně zvu na první setkání, které se uskuteční
v sobotu 17. února od 9:00 do 11:00 na faře ve Šternberku. Toto setkání povede P. Petr
Chalupa a bude na téma: Úvod do Písma svatého.
Druhé setkání proběhne v sobotu 3. března od 9:00 do 11:30 a provede nás jím Martina
Pavlíková.
Udělejte si čas na tato setkání, která budou požehnáním nejen pro Vás, ale i pro celou
farnost. Přinesou Vám další nové zkušenosti a osobní obohacení.

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK 2018

Další informace:

V sobotu 3. února se v naší farnosti uskuteční Hromniční pouť matek. Pouť je oslavou
mateřství a povzbuzením pro všechny matky, které se modlí za své děti. Opět přijedou
matky z blízka i daleka.

NABÍDKA PORTÁLU WWW.KULTURASLOVA.CZ
„... doufám, že se Boží slovo bude čím dál tím více stávat srdcem veškeré církevní
činnosti.“ z exhortace Verbum Domini papeže Benedikta XVI.
Boží slovo se může stávat srdcem veškeré církevní činnosti, jestliže se naučíme mu lépe
naslouchat: Co říká konkrétně mé osobě. A také hledat osobní a živý vztah k Trojjedinému
Bohu prostřednictvím pozorného a bdělého naslouchání jeho slovu. Pro všechny, kteří
upřímně touží otevřít se Božímu slovu, zastavit se, naslouchat s otevřenýma ušima a
srdcem, je zde pozvání k poslechu nahrávek nedělního 1. a 2. čtení a evangelia na
webových stránkách www.kulturaslova.cz. Zde všichni ti, nejen lektoři Božího slova, kteří
mají zájem se lépe připravit na slavení nedělní mše svaté, najdou od středečního večera
nahrávky, které připravili lektoři Božího slova z různých farností a kněží pod vedením
MgA. Martiny Pavlíkové. První i druhé čtení má tři verze interpretace v podání ženského i
mužského hlasu, evangelium má jednu interpretační verzi. Tři podoby interpretace
napomáhají hlubšímu proniknutí do Božího sdělení. Nahrávky nenabízejí profesionální
výkony, ale osobní nasazení mnoha lektorů, kteří neseni modlitbou poskytují tuto službu a
přijali ji jako milost a dar. Nahrávky mohou být a jsou velkou pomocí pro ty, kteří
vykonávají službu lektora, ale i pro další zájemce. Pomáhají vytvářet živé společenství
Božího slova. Spolu s nahrávkami jsou na stránkách k dispozici texty všech tří čtení a

Program pouti:
9:20 hod. – modlitba radostného růžence (farní kostel Zvěstování Panny Marie)
10:00 hod. – mše svatá s obětováním svíce matek (farní kostel Zvěstování Panny Marie,
celebruje P. Marián Pospěcha, farář v Dolní Lutyni)
12:00 hod. – přestávka v areálu bývalého kláštera
13:00 hod. – přednáška P. Josefa Červenky v kostele
13:35 hod. – adorace matek za děti
14:00 hod. – svátostné požehnání a zakončení pouti
Svíce k ofěře si budete moci zakoupit při příchodu do kostela. Nebude se vydávat oběd,
proto si, prosím, vezměte s sebou vlastní jídlo! Káva a čaj bude zajištěna.
Na stolečku, jak v kostelíčku, tak ve farním kostele, je krabička, do které mohou matky
přispívat na zaplacení letošní Hromniční svíce.

