VÝZVA ČBK KE SBÍRCE NA POMOC PŘI OBNOVĚ DOMOVŮ OBYVATEL
ZEMÍ STŘEDNÍHO A BLÍZKÉHO VÝCHODU
Drazí bratři a sestry,
stále jsme plni velikonoční radosti z Kristova vítězství. Jeho vítězné tažení
dějinami pokračuje ve všech srdcích, která nechávají v sobě vítězit Krista nad zlem a
hříchem. Zároveň vidíme, že jeho vykupitelské utrpení pokračuje v mnoha lidech, na které
doléhá kříž.
„…Tvář samotného Krista objevujeme ve všech lidských osobách, zvláště
v chudých, v trpících, v bezdomovcích a v těch, kdo jsou postiženi válkou a museli opustit
svou vlast. Z tohoto důvodu navrhujeme konkrétní aktivitu našich biskupských konferencí
pro pomoc uprchlíkům, kteří žijí na Blízkém východě a očekávají možnost návratu do svých
vesnic a do svých měst. Zvláště solidární se cítíme být s těmi, kdo trpí násilím a
pronásledováním pro svou křesťanskou víru. Jejich svědectví a věrnost je duchovní posilou
i pro křesťany našich zemí.“ Těmito slovy vyjádřili koncem loňského roku zástupci
biskupských konferencí střední Evropy společný postoj k situaci obyvatel válkou
postižených zemí.
Proto jako výraz naší solidarity s těmito potřebnými vyhlašujeme na neděli 15.
dubna celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude poukázán jako naše gesto pomoci těm
obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat
své domovy. Nemůžeme je v tom nechat samotné. Proto vás prosíme o velkorysé zapojení
do sbírky, aby naši bratři a sestry, tak tvrdě zkoušeni, nezůstali bez projevu naší solidarity a
konkrétní podpory.
Každému z vás upřímně děkujeme a všem ze srdce žehnáme
Vaši čeští a moravští biskupové

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8. DUBNA 2018
SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Č.

14

Žalmová odpověď: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky!
NST 7:30 za + Vojtěcha a Ludmilu Lakomých a za tetu
Marii
neděle 8. dubna
Klášter 8:00 mše svatá
2. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + P. Pavla Hanáka, tatínka Antonína a za
Svátek Božího
živou rodinu
milosrdenství
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
pondělí 9. dubna
za poděkování P. Bohu za dar života a za Boží
Farní kostel 18:00
SLAVNOST
požehnání pro celou rodinu
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
úterý 10. dubna
středa 11. dubna
Památka sv.
Stanislava, biskupa
a mučedníka

čtvrtek 12. dubna
pátek 13. dubna

Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Jandovu a Hubenou
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Babice 16:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 na poděkování za dar života vnuka Daniela
Farní kostel 10:00
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
Domašov n.B. 19:00

mše svatá za rodiny
mše svatá
sobota 14. dubna
mše svatá
mše svatá
za + manžele Chabičovských, bratra a za živou
neděle 15. dubna
NST 7:30
rodinu
3. NEDĚLE
mše svatá
VELIKONOČNÍ
Klášter 8:00
mše svatá
Mladějovice 8:30
Celonárodní sbírka
za + rodiče a bratra Orságovy
Farní kostel 9:00
na pomoc lidem
mšn
Újezd u Un. 10:00
Sýrie
e svatá
Jívová 11:00
mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: od PO do PÁ v 7:30 hod, v SO v 18:00, v NE v 8:00 hod.
Texty ze slavnosti Zvěstování Páně 4.4. 1.čt. Iz 7,10-14 *2.čt. Žid 10,4-10 * Ev.: Lk 1,26-38*
Lektoři 9.4. Martinková M., Martinka P.
Texty příští neděle: 1.čt. Sk 3,13-15.17-19 * 2.čt. 1 Jan 2,1-5 * Ev. Lk 24,35-48*
Lektoři příští neděle: NST – Nováková D.; Šišková J.; ZPM –Švecová P.; Richter S.
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.

Události následujícího týdne:

POUTNÍ SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ
PANNY MARII VE ŠTERNBERKU
PATROCINIUM FARNÍHO KOSTELA
pondělí 9. dubna

18:00 - slavnostní mše svatá
19:00 – 21:15 modlitba za úctu k lidskému životu

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 v kapli sv.
Leopolda v pondělí 9. dubna po mši svaté, která začíná v 18:00. Zvu srdečně všechny,
kterým není lhostejné vůbec největší bezpráví, které se v naší době děje člověku.

SETKÁNÍ MODERÁTORŮ NOCI KOSTELŮ
Srdečně zveme všechny, kdo by se rádi nějakým způsobem podíleli na přípravě
programu „Noci kostelů“ (letos se koná v pátek 25. května). Setkání proběhne v pondělí 9.
dubna v 19:00 na faře.

Slavnost Zvěstování Páně se letos liturgicky slaví až v pondělí 9. dubna. Důvodem
k posunutí termínu slavnosti bylo slavení Velikonoc, které mají přednost před všemi
slavnostmi a svátky liturgického roku.
V naší šternberské farnosti je to jeden z nejvýznamnějších dní v roce, neboť
patrocinium farního kostela (titulární zasvěcení) je svátkem farnosti, naší farní rodiny.
Proto všichni, kdo se cítí být členy této farní rodiny, oslaví tuto slavnost účastí na
mši svaté a společně tak poděkují Bohu za to, že přebývá uprostřed nás. Při mši svaté
můžeme získat plnomocné odpustky.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE

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

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)

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.
www.sternberk.dcpr.cz;
www.sternberk.dcpr.cz; e-mail: sslosarova@seznam.cz;
seznam.cz; tel. 721 669 968.
Zvláště zvu všechny manželské páry ze šternberské farnosti, neboť tento den není jen dnem
rodiny, ale také poutní slavností naší šternberské farní rodiny.

Další setkání zájemců o hlubší vzdělávání v pravdách katolické víry bude ve čtvrtek 12.
dubna v 19:15 na faře.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
V příštím týdnu nebudou mít náboženství třídy vyučované P. Dariuszem.

Jiné informace:
DUBEN 2018: za obnovu našich rodin
MLADĚJOVICE

BRIGÁDA MUŽŮ NA KOSTELE SV. MAŘÍ MAGDALENY
VMLADĚJOVICÍCH 14. DUBNA 2018
Zvu všechny muže z mladějovické, ale i jiných farností na pracovní brigádu na kostele sv.
Máří Magdalény v Mladějovicích, která se koná v sobotu 14. dubna 2018 od 8:00. Náplní
brigády bude oklepávání zvětralé omítky fasády kostela. Občerstvení a oběd zajištěn. Svoji
účast, prosím, oznamte do středy 11. dubna na tel. 605 716 530.
Koncem března bylo kolem kostela postaveno lešení, a minulý týden firma NOSVO
odstraňovala starou krytinu. V letošním roce je kromě realizace obnovy střešní krytiny
naplánována nová fasáda.
Vzhledem i k finanční náročnosti (cca 2 mil. Kč) vás prosím o Vaši štědrost při kostelních
sbírkách. Děkuji všem kteří obnovu našeho farního kostela podporují.

