Římskokatolická farnost Jívová
a děkanát Šternberk
vás srdečně zvou na

POUŤ
KPANNĚ MARII
BOLESTNÉ
do JÍVOVÉ u Šternberka
v sobotu 15. září 2018
Program:

9:15 hod - modlitba růžence ve farním kostele
10:00 hod - slavnostní poutní mše svatá
11:00 hod - mariánská pobožnost inspirovaná sedmi
bolestmi Panny Marie
Autobus ze Šternberka pojede v 8:45 z Dvorské, od kostelíčka a autobusové
zastávky u nemocnice
(přihlašujte se prosím v sakristii do neděle 9. září)
Tato jívovská pouť navazuje na starobylou poutní tradicí, neboť do Jívové se
putovalo již v roce 1687. Poutníci přicházeli k milostnému obrazu Bolestné
Panny Marie, který přinesli jívovští farníci z pouti do Čenstochové. Úcta k
obrazu Panny Marie se velmi rozšířila o čemž svědčí i evidence vyslyšených
proseb v pamětní knize farnosti Jívová (do roku 1753
bylo zaznamenáno 164 případů). V dnešních dnech
putujeme na Jívovou, abychom si u Panny Marie
na její mocnou přímluvu vyprosili Boží ochranu, a
také abychom činili pokání za všechny křivdy a
hříchy, které se udály v tomto kraji před II.
světovou válkou, během války, a také po válce

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

2. ZÁŘÍ 2018

Č. 35

Žalmová odpověď: Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?
neděle 2. září
22. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

pondělí 3. září
Památka sv. Řehoře
Velikého, papeže a
učitele církve

úterý 4. září
středa 5. září
Památka Bl. Terezie
z Kalkaty

čtvrtek 6. září

pátek 7. září
1. PÁTEK V MĚSÍCI

sobota 8. září
Svátek Narození
Panny Marie

neděle 9. září
23. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

NST 18:00

za + manžela a živou rodinu Skočíkovu
mše svatá
mše svatá
za pokoj a lásku v rodině
mše svatá
mše svatá
za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v srpnu 2018

Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:00 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Ťukovu
Klášter 7:30
NST 11 – 12
Dalov 16:30
Mladějovice 17:00
Újezd u Un. 18:00
Sv. Leopold 15 – 17:45
Sv. Leopold 18:00
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
Domašov n.B. 19:00
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
mše svatá (od 16:30 svátost smíření a adorace NS)
mše svatá (od 17:30 svátost smíření a adorace NS)
svátost smíření a adorace NS

za + rodiče Švecovy
mše svatá (od 17:00 svátost smíření a adorace NS)
mše svatá
mše svatá
za + syna, manžela a za ž. rodinu Neplechovu
mše svatá
mše svatá
na poděkování za 30 let společného života
mše svatá
mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: od PO do SO v 7:30; v NE v 8:00.
Texty příští neděle: 1.čt. Iz 35,4-7 * 2.čt. Jak 2,1-5 * Ev. Mk 7,31-37*
Lektoři: NST – Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Kusmič J.; Šrámek K.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE
FARNÍ ÚMYSL NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2018: za ty, kteří vedou nebo učí naše děti
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.

SPOLEČNÉ

POBOŽNOST PRVNÍHO PÁTKU A ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

FOTOGRAFIE DO NÁSTĚNNÉHO KALENDÁŘE NA PŘÍŠTÍ ROK
Znovu se připravuje vytištění nástěnného kalendáře pro další rok. Jak již tradičně se můžete
na jeho tvorbě podílet svými fotografiemi s církevní tématikou. Od dnešního dne t.j. 2. září
2018 můžete své digitální fotografie po dobu 3 týdnů (do 23. 9. 2018) zasílat na e-mailovou
adresu farnikalendar2019@seznam.cz a to v počtu max. 2 ks fotografií na osobu. Fotky
posílejte orientované na výšku a jen v dobré kvalitě. Po skončení výběru budou návrhy z
uvedené adresy smazány. Předem děkuji za Vaše příspěvky. J. Šindler.

PRODEJ DĚKANÁTNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2019
Stolní kalendáře na příští rok 2019 si budete moci koupit v sakristii kostela NST a ve farní
knihovně. Kalendář obsahuje spoustu užitečných informací a fotografie interiérů kostelů
šternberského děkanátu. Kalendář stojí 60 Kč. Ve všedních dnech si ho můžete koupit
v sakristii nebo v úředních hodinách i na faře.

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY
5.8.
12.8.
19.8.
26.8.

NST
1.737,2.547,3.360,1.821,-

PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
1. a 2. třída
středa 12:30 (ZŠ Nám.Svobody)
3. a 4. třída
středa 13:15 (ZŠ Svatoplukova)
5. třída
čtvrtek 13:20 (ZŠ Dr.Hrubého)
6. a 7. třída
čtvrtek 14:15 (ZŠ Dr.Hrubého)
8. a 9. třída
pondělí 16:00 (fara)
Tento rozvrh je předběžný a může dojít k jeho úpravě (doufám, že minimální)
Náboženství budou v tomto školním roce vyučovat P. Antonín, P. Dariusz a Mgr. Kateřina
Grygová (8. a 9.třída) Výuka náboženství začne v pondělí 17. září. Přezůvky s sebou.

PROSBA CHARITY

Srpen 2018
Šternberk
Farní
4.672,4.022,7.013,4.729,-

Na první pátek 7. září zveme zvláště všechny školáky i jejich rodiče na mši svatou, která
bude sloužena v kapli sv. Leopolda v 18:00. Při adoraci i při mši budeme prosit Ducha
svatého, abychom byli otevřeni pro přijetí jeho darů po celý nový školní rok. Po mši svaté
budou požehnány aktovky dětí. Všechny děti a též rodiče zvu ke svátosti smíření, kterou
budete moci přijmout již od 15:00.

sobota
1.662,X
90,X

Mladějovice

Horní
Loděnice

Jívová

Újezd

425,926,1.515,843,-

410,2.170,370,240,-

910,1.194,1.965,3.982,-

1.918,1.151,775,809,-

11.8. Domašov. n B. 270,-Kč; 12.8. Těšíkov 4.650,-Kč; 15.8. Vinohradská 2.035,-Kč;
16.8. Babice 698-Kč;18.8. Domašov u Št. 1.011,-Kč; 30.8. Babice 269,-Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

ODPOLEDNE ANIMÁTORŮ
Baví tě zapojovat se do života děkanátu? Máš nápady a chuť pomáhat s organizací některé
akce? Nebo tě naopak na předchozí akci něco naštvalo a máš nápad, jak to udělat jinak?
Potom přijď v sobotu 15. září v 15:00 na faru do Nákla! Budeme nejen plánovat akce na
tento rok, ale hlavně se dobře pobavíme a poznáme. Zvaní jsou úplně všichni, i bez
organizačních zkušeností! Anička Šrámková, Šternberk (telefon 731646904), Marie
Slimaříková, Hnojice (telefon 774414882) a Jakub Smyčka, Šternberk (telefon 731830259)
- animátoři mládeže děkanátu Šternberk

FARNOST ŠTERNBERK

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
První poprázdninové setkání pastorační rady farnosti Šternberk bude ve středu 5. září
v 19:00 na faře. Program zasedání bude členům zaslán elektronickou poštou následující
týden. Pokud máte nějaké návrhy v oblasti pastorace, tak je prosím, zasílejte na adresu:
farasternberk@seznam.cz. Zasedání pastorační rady jsou veřejná a mohou se jich účastnit
všichni farníci.

Charita hledá dobrovolníka, který by vozil paní z farnosti na nedělní mše svaté do
kostelíčka (NST). Kontakt předá pastorační asistentka Jana Sládková, tel. 734 390 734.
Mnozí lidé nejen z naší farnosti, ale i z našeho města často prožívají velkou samotu.
Potkáváme se s nimi často až v nemocnici nebo skrze službu Charity. Není však v silách a
časových možnostech nemocničního kaplana, pastoračního asistenta ani kněží, aby se všem
těmto lidem věnovali. Hledáme proto ochotné lidi, kteří by se rádi setkávali s osamělými,
nemocnými staršími lidmi, aby s nimi strávili společný čas v jejich domovech. Popovídali
si s nimi, vyslechli je, případně se s nimi pomodlili či zazpívali, třeba jednu hodinu týdně
nebo jednou za čas, podle svých možností. Je to určitý druh služby druhým i svědectví.
Pokud myslíte, že toto setkávání je výzvou pro Vás, ozvěte se, prosím, na tel. číslo 734 390
734 (pastor. as. Jana Sládková) nebo 734 692 133, 773 994 868 (nemoc. kapl. Kateřina
Grygová).

FARNOST ÚJEZD U UNIČOVA

ADORAČNÍ DEN V ÚJEZDU – NEDĚLE 2. ZÁŘÍ
Zvu tedy všechny farníky do kaple Panny Marie na odpolední adoraci, která začne ve 15:00
a vyvrcholí zasvěcením se srdci Ježíšovu v 17:00. Samozřejmě, že nemusíte adorovat celé
tři hodiny, ale každý by si měl vyhradit určitý čas pro návštěvu svátostného Krista. Tento
den je dnem velkých milostí, využijme tedy této příležitosti.

