POZVÁNKA CHARITY ŠTERNBERK
NA XII. BENEFIČNÍ
NÍ KONCERT
Charita Šternberk zve farníky na XII. Benefi
Benefiční
koncert, který se uskuteční v prostorách Kulturního
domu, Masarykova ulici 20, Šternberk dne 23. září
2018 v 17:00.. Na programu je vystoupení sourozenců
Ulrychových se skupinou Javory Beat. Vstupenky lze
zakoupit na Charitě nebo v Mě
Městském informačním
centru. Cena v předprodeji
edprodeji ččiní 250,-Kč a před
koncertem na místě 300,-Kč.
č. Výnos z Benefi
Benefičního
koncertu je určen
en na podporu sociálních a zdravotní
zdravotních
služeb.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
16. ZÁŘÍ 2018
Č. 37
Žalmová odpověď: Budu kráčet před
řed Hospodinem v zemi živých.
NST 7:30 za + Ludmilu Superatovou, sourozence
neděle 16. září
a za rodiče z obou stran
Klášter 8:00 mše svatá
24. NEDĚLE V
Farní kostel 9:00 na poděkování Pánu Bohu za 70 let života
MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:0
00 mše svatá
Mimořádná sbírka na
mše svatá
Jívová
11:00
1:00
opravy kostela
Mladějovice
jovice 15:00 mše svatá
pondělí 17. září
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Sv. Roberta
Bellarmina, biskupa
a učitele církve

úterý 18. září
středa 19. září
Sv. Januária, biskupa
a mučedníka

NST 18:00
18:0 na poděkování za 40 let společného života
Klášter 7:30
7:3 mše svatá
Psych.léčebna 15:00 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za 20 let společného života

Klášter 7:30
NST 11-12
12
Dalov 16:30
Těšíkov 17:30
Sv.Leopold 18-19
19
DS Komárov 10:00
pátek 21. září
Nemocnice 15:00
:00
Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
Sv. Leopold 18:0
00
Hor. Loděnice 17:3
30
sobota 22. září
Sv.Leopold 18:3
30
čtvrtek 20. září

mše svatá

Památka sv. Ondřeje
Kim Taegona, kněze a
Pavla Chong Hasanga
a druhů a mučedníků

mše svatá
mše svatá

neděle 23. září
25. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice
jovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:0
00
Jívová 11:00
1:00

adorace Nejsvětější Svátosti

adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
mše svatá
za + Jana a Valerii Trčkovy
mše svatá
za + rodiče Duškovy a za děti s rodinami
na poděkování Pánu Bohu za 70 let života
mše svatá
mše svatá
za + maminku Ludmilu
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. Mdr 2,12.17-20 * 2.čt.
2.č Jak 3,16-4,3 * Ev. Mk 9,30-37*
Lektoři: NST – Martinková L.; Chmelová F.;
F ZPM – Smyčková J.; Smyčka J.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE
FARNÍ ÚMYSL NA MĚSÍC ZÁŘÍ
ŘÍ 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:
tu: 4275996028/5500; P. Antonín PECHAL, farář,
fará 731 621 117;
P Dariusz Trzaskalik, kaplan.

SPOLEČNÉ

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU ČKA KE STÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR
Rozpad Rakousko-Uherska, počátky a budování československého státu nebyly pouze
událostmi politickými, ale měly významný dopad rovněž na kulturní a náboženský život v
naší zemi. Na toto téma promluví známý a oblíbený olomoucký historik prof. PhDr. Miloš
Trapl, CSc. Přednáška má název Náboženské poměry na počátku první Československé
republiky a bude se konat v úterý 18. září 2018 v 18:00 ve společenské místnosti na faře.
Zve ČKA MS Šternberk, www.cka-st.webnode.cz

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. Své digitální fotografie
můžete do 23. září 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.

A ZVONY ZVONÍ...
Dne 21. září si celý svět připomíná Mezinárodní den míru a v rámci Evropského roku
kulturního dědictví proběhne v tento den akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden
okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů jako symbolů míru. Česká
biskupská konference na svém 114. plenárním zasedání rozhodla o tom, že se naše církev k
této akci připojí.
V Evropě po dlouhá staletí zvony ohlašovaly čas na práci, odpočinek a modlitbu. Zvony
byly neoddělitelnou součástí náboženského a světského života. Po celé Evropě i dnes je
možné slyšet miliony zvonů denně. Zvony kostelních věží, městských síní, hřbitovů a
pamětních míst jednoznačně představují základní evropskou hodnotu, která je nejen vidět
ale i slyšet. Proto se v den připomínky míru připojujeme k ostatním evropským zemím a
chceme zvonit na oslavu Mezinárodního dne míru.
Prosím kostelníky, aby, pokud je to možné, v pátek 21. září v době od 18:00 do 18:15
hodin rozezněli kostelní zvony. Děkuji.

DĚTSKÉ KARTIČKY Z NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ
Katechetické centrum bylo vyzváno k připravení pomůcky, která by oživila zaběhnutý
systém a přinesla nové podněty, a ke spolupráci přizvalo také Centrum pro rodinný život.
„Položili jsme si otázku, zda kartička má být odměnou za účast na nedělní bohoslužbě,
nebo něčím víc. Má-li být pomůckou pro pastoraci rodin, o kterou nám jde, chtěli jsme do
této aktivity vtáhnout nejen děti, ale celé rodiny, skupinky společenství dětí i farnosti,“
vysvětlila Markéta Matlochová z rodinného centra.
Na první straně kartičky je vždy obrázek vztahující se k nedělnímu úryvku evangelia,
myšlenka z daného evangelia a biblická citace, kde daný úryvek vyhledat. Zadní strany
obsahují různé aktivity pro děti – rébusy, křížovky, malování, doplňovačky… ale také
podněty k přemýšlení, k otázkám, nad kterými se mají s rodiči zamyslet. „Pro rodiče jsme

připravili metodiku v elektronické podobě. Je zdarma ke stažení na
stránkách www.rodinnyzivot.cz, tam se mohou inspirovat, jakým způsobem danou neděli s
kartičkou pracovat, případně si mohou další aktivity ke kartičkám vymyslet sami,“ popisuje
Matlochová. (převzato z ado.cz)

FARNOST ŠTERNBERK
Příští týden v pondělí se začíná výuka náboženství v novém školním roce. Přezůvky s
sebou.

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
1. a 2. třída
3. a 4. třída
5. třída
6. a 7. třída
8. a 9. třída

středa 12:45 (ZŠ Nám.Svobody) - P. Dariusz
středa 13:15 (ZŠ Svatoplukova) - P. Antonín
čtvrtek 13:20 (ZŠ Dr.Hrubého) - P. Dariusz
čtvrtek 14:15 (ZŠ Dr.Hrubého) - P. Antonín
pondělí 16:00 (fara) - Mgr. Kateřina Grygová

HOLČIČÍ SPOLČO
Těšíme se na všechny, kteří chtějí s námi chodit do Králíčků. Scházíme se každý pátek
16:30 v učebně na faře, a pak odcházíme na dětskou mši svatou do kaple sv. Leopolda.
Informace na tel: 728 107 976.
!! PÁTEČNÍ MŠE SVATÁ S PROMLUVOU ZVLÁŠTĚ PRO DĚTI !!
I v letošním školním roce budou páteční mše svaté určeny zvláště našim dětem a rodičům.
Prosím rodiče, aby nejen děti na tyto mše svaté posílali, ale také doprovázeli. Začátek je
v 18:00 v kapli sv. Leopolda.

FARNOST MLADĚJOVICE

MARIÁNSKÁ POBOŽNOST V KOMÁROVĚ
Všichni jste srdečně zváni na mariánskou pobožnost v neděli 16. září na 14:00 ke kapličce
do Komárova. Zdejší kaple je zasvěcená Jménu Panny Marie.

POUŤ NA KALVÁRII V MLADĚJOVICÍCH
Dnešní neděli neděli 16. září oslavíme Svátek Povýšení sv. Kříže v Mladějovicích. Jste
všichni srdečně zváni na Kalvárii do Mladějovic. Slavnost začne v 15:00 ve farním
kostele mší svatou. Po ní se vydáme na mladějovickou Kalvarii, kde budeme Ježíše Krista
doprovázet na jeho křížové cestě.

