NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ

Události, které se blíží:

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk
a Římskokatolická farnost Šternberk
srdečně zvou na

DEN PRO RODINU
sobota 14. dubna 2018
10:00 - mše svatá s obnovou manželských slibů:
hl. celebrant P. Jan Balík, kanovník u sv. Víta v Praze
11:30 – společný oběd (v prostorách farních sálů)
13:00 – přednáška pro manžele na téma:
KRÁSA A DŮSTOJNOST LÁSKY
14:30 – požehnání rodinám na cestu
Srdečně zveme manželské páry k obnově manželských slibů a ke mši sv. za požehnání
do dalších let v jejich manželství. Pozvěte na tento den Vaše přátele a známé z jiných
farností.
Během přednášky bude zajištěno hlídání dětí - bude pro ně připraven program.
Přihláška na společný oběd a požadavek na hlídání dětí na adrese:
www.sternberk.dcpr.cz; e-mail: sslosarova@seznam.cz; tel. 721 669 968.
Termín přihlašování - do 31. 3.2018.
Zvláště zvu všechny manželské páry ze šternberské farnosti, neboť tento den není jen dnem
rodiny, ale také poutní slavností naší šternberské farní rodiny.

MODLITBA ZA SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN
Papež František zve rodiny celého světa na setkání do Irska, které proběhne v Dublinu od
21. do 26. srpna 2018. K této události byla zveřejněna oficiální modlitba za rodiny, kterou
se můžete modlit ve svých rodinách.
"Bože, náš Otče, jsme bratry a sestrami v Ježíši, tvém Synu, a v Duchu tvé lásky tvoříme
jednu rodinu. Zahrň nás požehnáním radosti z lásky. Dej, ať jsme trpěliví a vlídní, milí
a velkorysí a ujímáme se těch, kdo jsou v nouzi. Pomáhej nám žít tvé odpuštění a pokoj.
Svou láskyplnou péčí ochraňuj všechny rodiny, zvláště ty, za které nyní prosíme: (po
chvíli ticha můžeme zmínit vlastní rodinné příslušníky i další lidi). Rozmnožuj naši víru,
posiluj naši naději, uchovej nás v bezpečí své lásky a dej, ať jsme ti stále vděční za dar
života, který společně sdílíme. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. Maria,
matko a průvodkyně, oroduj za nás. Svatý Josefe, otče a ochránce, oroduj za nás. Svatí
Jáchyme a Anno, orodujte za nás. Svatí Ludvíku a Zelie Martinovi, orodujte za nás."

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

1. DUBNA 2018

Č. 13

Žalmová odpověď: Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho!
NST 7:30
Klášter
8:00
neděle 1. dubna
Mladějovice 8:30
SLAVNOST
Farní kostel 9:00
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
Újezd u Un. 10:00
Sbírka na Kněžský
Jívová 11:00
seminář v Olomouci Hor. Loděnice 11:45
Farní kostel 15:00
Klášter 8:00
Farní
kostel 9:00
pondělí 2. dubna
Dalov
9:00
PONDĚLÍ
V OKTÁVU
Babice 10:30
VELIKONOČNÍM
Hr. Petrovice 10:30
NST 15:00
úterý 3. dubna
Klášter 7:30
ÚTERÝ V OKTÁVU

za živé a + farníky
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Richterovu a Bršlíkovu
mše svatá
mše svatá
mše svatá
korunka k B. milosrdenství a sv. požehnání
mše svatá
za + rodiče a Boží požehnání pro živé rodiny
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za + Jiřinu Bouchalovou
mše svatá

VELIKONOČNÍM

Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v březnu 2018
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
čtvrtek 5. dubna
Mladějovice 16:00 mše svatá
ČTVRTEK V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM
Sv. Leopold 18-19 adorace Nejsvětější Svátosti
Újezd u Un. 18:00 mše svatá
pátek 6. dubna
Sv. Leopold 18:00 za dar života a víry s prosbou o Boží požehnání
PÁTEK V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM
pro rodinu Tomáškovu
Farní kostel 12:00 svatební mše svatá
sobota 7. dubna
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
SOBOTA V OKTÁVU
Sv. Leopold 18:00 za + rodinu Horenskou, rodinu Janasovu a za
VELIKONOČNÍM
duše v očistci
NST 7:30 mše svatá (volná intence)
neděle 8. dubna
Klášter 8:00 mše svatá
2. NEDĚLE
Mladějovice 8:30 mše svatá
VELIKONOČNÍ
Farní kostel 9:00 za + P. Pavla Hanáka, tatínka Antonína a za
živou rodinu
Svátek Božího
mše svatá
Újezd
u
Un.
10:00
milosrdenství
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. Sk 2,3-35 * 2.čt. 1 Jan 5,1-6 * Ev. Jan 20,19-31*
Lektoři příští neděle: NST – Skočík D.; Břečková L.; ZPM – Smyčková J.; Smyčka J.
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.
středa 4. dubna

STŘEDA V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM

Události následujícího týdne:

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ OSLAVU
Dnešní nedělní odpoledne 1. dubna jste srdečně zváni jednak k pobožnosti svátostného
požehnání, které začne ve farním kostele ve Šternberku v 15:00, a také do farního sálu na
oslavu Zmrtvýchvstání Krista, a také mého malého jubilea (po požehnání).

TÝDEN BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Po celý velikonoční oktáv se budeme před mší svatou (10 minut před začátkem) společně
modlit korunku k Božímu milosrdenství. Vyvrcholením týdne Božímu milosrdenství bude
Svátek Božího Milosrdenství v neděli 8. dubna.
Ve shodě s přáním Pána Ježíše se tento svátek slaví první neděli po Velikonocích, což
vyjadřuje těsnou souvislost tohoto svátku s tajemstvím Vykoupení. Přípravou na tento
svátek je novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE

Jiné informace:

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
DUBEN 2018: za obnovu našich rodin

NOVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SVATÉHO JANA BOSKA
Arcibiskupství olomoucké 1. září 2018 otevírá novou Střední odbornou školu svatého Jana
Boska v Kroměříži se zaměřením na lesnictví a zemědělství s učebními obory: Lesní
mechanizátor, Opravář lesních strojů a Zemědělec – farmář.Pro absolventy připravujeme
nástavbové studium k získání maturity.
Škola dává důraz na poctivost, profesionalitu, čestnost, profesní hrdost a spolehlivost. O
internát a celý výchovný proces se budou starat Salesiáni dona Boska. Přihlášku je možno
podat do 20. dubna 2018 a to i v případě, že už jste odeslali přihlášky na jiné školy. Více
informací v letáku.

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (BŘEZEN 2018)
sobota
515,-

Mladějovice

Horní
Loděnice

4.3.

NST
1.656,-

Šternberk
Farní
3.209,-

854,-

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

11.3.

1.675,-

4.017,-

X

Naše nemocné ve Šternberku budeme navštěvovat dopoledne v pátek 6. dubna.

18.3.
25.3.

1.729,4.699,-

3.115,5.748,-

X
150,-

Další setkání zájemců o hlubší vzdělávání v pravdách katolické víry bude ve čtvrtek 5.
dubna v 19:15 na faře.

MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
Příští sobota 7. dubna je první v měsíci. Mariánské společenství Vás zve na modlitbu
svatého růžence do kaple sv. Leopolda, která začíná v 16:30.

OHLÁŠKY CÍRKEVNÍHO SŇATKU
V sobotu 7. dubna uzavřou ve farním kostele ve Šternberku církevní sňatek pan David
Augustýnek ze Šternberka a slečna Marie Janíčková z Olomouce.
V sobotu 14. dubna uzavřou ve farním kostele v Pňovicích církevní sňatek slečna
Veronika Štáblová a pan Jaroslav Konečný ze Šternberka.

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 7. DUBNA
Národní pochod pro život a rodinu se uskuteční v Praze v sobotu 7. dubna 2018.
Srdečně Vás zveme na národní pochod pro život a pro rodinu, kterým chceme připomenout
společnosti její nenahraditelnou hodnotu. Záleží nám na rodině, manželství a respektu k
životům těch nejmenších z nás.
Program: 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
www.pochodprozivot.cz.

Jívová

Újezd

485,-

1.256,-

1.530,-

860,-

340,-

2.481,-

981,-

1.015,1.350,-

1.270,825,

1.200,1.155,-

1.035,1.392,-

7.3. Babice 760,-Kč; 10.3. Domašov n. B. 300,-Kč; 22. 3. Babice 420,-Kč. Všem dárcům
Pán Bůh zaplať.

