POUŤ ZA NEMOCNÉ
17. března 2018
ZÁBŘEH A MOHELNICE

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
2. NEDĚLE V DOBĚ POSTN Í

neděle 25. února
2. NEDĚLE V
DOBĚ POSTNÍ

Sbírka
Haléř sv. Petra

pondělí 26. února
úterý 27. února
středa 28. února

Cílem letošní pouti, při které budeme myslet a modlit se zvláště za naše
nemocné, bude Zábřeh, Mohelnice a Úsov. V Zábřehu se setkáme s bývalým
šternberským kaplanem P. Bohuslavem Směšným, s nímž budeme slavit
Eucharistii (mše svatá bude v kostele sv. Barbory, který je vyhřívaný). Na cestě
domů se zastavíme a pomodlíme v gotickém kostele sv. Tomáše Becketa v
Mohelnici. Poslední zastávkou bude kostel sv.
Jiljí v Úsově, kde se nachází několik obrazů
malířů Handkeho a Oderlického.

čtvrtek 1. března
pátek 2. března
1.PÁTEK V MĚSÍCI

sobota 3. března
1.SOBOTA V MĚSÍCI

Pouť se koná v sobotu 17. března a ze
Šternberka (z Dvorské ulice) budeme
odjíždět v 8:30 hod, návrat do 17:00 hod.
Přihlašovat se můžete na faře nebo v sakristii.
Cena činí 150,- Kč (děti 50,-Kč). Pokud byste
měli zájem o teplý oběd je potřeba to uvést při
přihlašování (částka bude upřesněna,
maximálně 100 Kč).

25. ÚNORA 2018

Č.8

Žalmová odpověď: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých
NST 7:30 za + rodiče Vincence a Žofii Mejzlíkovy,
bratra Ludvíka a za živou rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 na poděkování za dar 60 let života s prosbou
o Boží požehnání pro Pavlínu, Martinu, Krystýnu, Miroslava, Milana a Štěpána a za DO
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
NST 18:00 za dar zdraví a Boží požehnání do dalších let
Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 za + manžela, rodiče z obou stran a za duše
v očistci
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Mladějovice 16:30 mše svatá (od 16:00 svátost smíření a adorace)
Sv. Leopold 15 – 17:45 svátost smíření a adorace
Sv. Leopold 18:00 za živou a + rodinu Bočkovu, Bouchalovu,
Brázdilovu a Kolínovu
Újezd u Un. 18:00 mše svatá (od 17:30 svátost smíření a adorace)
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv.Leopold 18:00 za živé a + členy společenství Živého růžence

NST 7:30 za živou a + rodinu Břečkovu a za duše
v očistci
neděle 4. března
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
3. NEDĚLE V
Farní kostel 9:00 za + rodiče Šindlerovy
DOBĚ POSTNÍ
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. Ex 20,1-17 * 2.čt. 1 Kor 1,22-25 * Ev. Jan 2,13-25*
Lektoři: NST – Novákovi, Šrámková D.; ZPM – Smyčková J., Smyčka J.
Služba odklízení sněhu: 4.3. - Smyčkovi
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.

SBÍRKA HALÉŘ SVATÉHO PETRA - NEDĚLE 25. ÚNORA
Dnes při nedělních bohoslužbách probíhá sbírka „Svatopetrský haléř“, která je určena k
tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí,
pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem
v nouzi.

Události v následujícím týdnu:

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 v neděli 25. února po pobožnosti křížové cesty.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání katolické víry bude ve čtvrtek 1. března v 19:15
na faře.

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

KURZ PRO LEKTORY
Druhé setkání proběhne v sobotu 3. března od 13:30 a provede nás jím Martina Pavlíková.
Pokud by Vám tento odpolední termín nevyhovoval, tak v Uničově na faře začíná setkání
dopoledne v 9:00. Prosím o účast všech lektorů.

POZVÁNKA NA KONCERT
V sobotu 3. března od 17:00 se v klášterní kapli sester klarisek-kapucínek uskuteční
koncert v podání hudebního tělesa VERNUM ENSEMBLE 2013. Při koncertu zazní opus
Stabat Mater od G.B.Pergolesiho. Na koncert je volný vstup.

MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
Příští sobota 3. března je první v měsíci. Mariánské společenství Vás zve na modlitbu
svatého růžence do kaple sv. Leopolda, která začíná v 16:30.

SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Příští neděli 4. března po mši svaté ve farním kostele ve Šternberku zveme všechny
farníky na společné posezení ve farní místnosti.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V MLADĚJOVICÍCH
Příští neděli v 15:00 bude pobožnost křížové cesty v mladějovickém kostele.

ZMĚNA TERMÍNU SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Další řádné zasedání pastorační rady farnosti Šternberk proběhne mimořádně již v pondělí
5. března v 19:00 na faře. Prosím členy PR, aby s touto změnou počítali. Zasedání
pastorační rady jsou veřejná a mohou se jich účastnit všichni farníci.

Další informace:

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ 2018:
Ve Šternberku budou pobožnosti křížové cesty následovně:
v pondělí v NST před mší svatou v 17:20
v pátek před mší svatou v křížové chodbě v 17:20
v neděli v křížové chodbě v 15:00 (zodpovědní za vedení nedělní pobožnosti viz dole)
25.2. – P. Antonín; 4.3. – muži; 11.3. – ženy;
18.3. – mládež; 25.3. – P. Dariusz

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ÚNOR 2018: za naše nemocné a ty, kteří se o ně starají
BŘEZEN 2018: za křesťany ve světě, kteří jsou pronásledováni

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 7. DUBNA 2018
Srdečně Vás zveme na národní pochod pro rodinu, kterým chceme připomenout společnosti
její nenahraditelnou hodnotu. Záleží nám na rodině, manželství a respektu k životům těch
nejmenších z nás.
10.30 Katedrála – pontifikální mše svatá
12.00 Klárov – oběd a kulturní program
14.00 Pochod centrem Prahy na Václavské náměstí
16.00 Požehnání rodinám a zakončení
Pro přihlášené bude zajištěn rychlý oběd. Děti mají dopravu i oběd bezplatný. Registrace na
http://pochodprozivot.cz.
24 HODIN PRO PÁNA
Svatý otec František nás vybízí ve svém poselství k postní době, abychom se také letos
zapojili do celosvětové iniciativy s názvem 24 hodin pro Pána, která se koná v pátek před
4. nedělí postní, letos tedy 9. března 2018. Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke
svátosti smíření. Smyslem iniciativy je poukázat na význam svátosti smíření a využít postní
dobu jako nejvhodnější období pro evangelizaci ve světle této svátosti.
Ve Šternberku se k této výzvě připojíme, a to v pátek 9. března od 18:30 do 21:00 v
kapli sv. Leopolda. Bude vystavena Nejsvětější Svátost a bude příležitost k přijetí svátosti
smíření.
LETEM NEPOMUCKÝM SVĚTEM
O úctě k českému světci Janu Nepomuckému ve světě bude hovořit P. ThLic. Miroslav
Herold, historik a publicistika. Přednáška se bude konat v úterý 6. března v 18:00 ve
společenské místnosti na faře. Zve místní skupina ČKA, vstupné dobrovolné. www.ckast.webnode.cz

NABÍDKA ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ
Nabídka zvukových záznamů. Místní skupina ČKA nabízí zvukové záznamy homilií z
Hromniční pouti matek a dále z přednášky Dr. Michala Altrichtera Papež František nesnáze a podněty, která se konala v lednu 2018. Zájemci se mohou přihlásit na adrese
cka.st@seznam.cz,. Nahrávky jim budou zaslány mailovou poštou.

