POZVÁNKA NA FARNÍ DRAKIÁDU
Dnešní neděli 14. října jsou všechny rodiny našich farností srdečně zváni na farní
drakiádu, která se uskuteční od 16:00 u kapličky nad Vinohradskou.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
14. ŘÍJNA 2018
Žalmová odpověď: Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Také letos máte všichni možnost upevňovat si základy naší katolické nauky při čtvrtečních
setkáních. Tato budou vždy ve čtvrtek v 19:15. V prvním setkání ve čtvrtek 18. října 2018
v 19:15 se budeme zabývat tzv. Istanbulskou smlouvou a ideologií Gender. Všichni jste
srdečně zváni!

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 19. října 2018 v 16:30 na faře.

POZVÁNKA NA PROHLÍDKU NAŠEHO KLÁŠTERA
Handkeho spolek zve malé i velké nejenom z našeho děkanátu na toulku Šternberským
klášterem. Budeme mít možnost se setkat se zajímavými hosty, např. s Jiřím Krátkým,
organologem, a Lukášem Kubenkou, hlavním katedrálním varhaníkem v Ostravě, a dalšími.
Tato akce se uskuteční v sobotu 20. října, začátek bude v 15:00. Další program bude
pokračovat v 17:00 v kostele sv. Vavřince v Těšíkově. Vstup volný.
Josef Knopf

SBÍRKA NA MISIE
Na přání Svatého otce je sbírka příští neděle 21. října určena v celé výši na pomoc chudým
skrze schválené projekty Papežského misijního díla šíření víry.

NABÍDKA OBNOVY PRO MANŽELE
Rodina a pěkný manželský vztah je základem nejen státu, ale i církve. Centrum pro rodinu
děkanátu Šternberk přichází s nabídkou pro manžele mající zájem o prohloubení svého
vztahu v souladu s manželským slibem Obnovu manželské lásky – a její konkrétní
program. A to ve spolupráci s P. Zdeňkem Rafaelem Budilem OFMCap.
Zájemci o tuto obnovu se mohou kontaktovat do konce měsíce října manželům
Čtvrtlíkovým na telefonním čísle: 604 656 742.

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.

neděle 14. října
28. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

Měsíční sbírka na
opravy kostelů
pondělí 15. října
Památka sv. Terezie
od Ježíše, panny

úterý 16. října
Sv. Hedviky, řeholnice

středa 17. října
Památka sv. Ignáce
Antiochijského,
biskupa a mučedníka

čtvrtek 18. října
Svátek sv. Lukáše,
evangelisty

pátek 19. října
Sv. Pavla od Kříže,
kněze

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

Č. 41

za + rodinu Valouchovu a Škurkovu
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu
mše svatá
mše svatá

NST 18:00 za + Zdeňka Krejčího
Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:00 mše svatá
NST 18:00 za + Dagmar, Vojtěcha, Antonína a za živou
a + rodinu
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Dalov 16:30 mše svatá
Nemocnice 15:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za živou a + rodinu Smyčkovu a Štěpaníkovu

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:30 za + rodiče Hesovy, + prarodiče Václavkovy
a za Boží požehnání pro živé rodiny
NST 7:30 za + manžela a syna a za ž. rodinu Martinkovu
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 21. října
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 na poděkování Pánu Bohu za 60 a 30 let života
29. NEDĚLE V
s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie
MEZIDOBÍ
pro rodiny Augustýnkovu a Kolčavovu
Sbírka na misie
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 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 53,10-11 * 2.čt. Žid 4,14-16 * Ev. Mk 10,35-45*
Lektoři: NST – Martinková L; Chmelová F.; ZPM – Švecová T.; Vyvozil M.
sobota 20. října

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE
FARNÍ ÚMYSL NA MĚSÍC ŘÍJEN 2018: za vzájemnou úctu v našich rodinách
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117; P Dariusz Trzaskalik,
kaplan.

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ
NEDĚLI 21. ŘÍJNA 2018
Drazí bratři a sestry,
protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují
ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám
poděkovat za Vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z
naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší
jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to
jednomu z nich je přes 70 let. Do mnoha míst se nedostanou ani jednou za měsíc! Obrovské
vzdálenosti do místních společenství překonávají pěšky, autem nebo lodí za neustálého
vedra. My si jen těžko dokážeme představit život v takových podmínkách. O to krásnější je
skutečnost, že právě vy jste svými dary pomohli ulehčit jejich těžký život v misiích,
některým lidem jste umožnili vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu v jejich
společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou vám jistě
nezapomenou, a Bůh Vám odplatí odměnou nevyčíslitelnou.
Mám radost z toho, že díky Vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým lidem v
pěti zemích tří kontinentů částkou více než 14 milionů korun. Díky Vaší pomoci jsme
přispěli do celosvětové „pokladnice“, ze které Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo
pastorační projekty, katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a
diecézní organizace v misijních oblastech, kteří to nejvíce potřebují.
Během oslavy loňského Světového dne misií papež František vyhlásil Mimořádný
misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma: „Pokřtěni a posláni.“ Téma zdůrazňuje, že
povolání k misiím dostal každý pokřtěný. Misie znamená pohyb těch, kdo jsou vysláni, i
těch, kdo přijímají jejich poselství. Poslaný jde, aby přinášel druhým Spasitele, jeho
evangelium i jeho lásku. Kdo plní toto poslání, roste ve svatosti a stává se svědkem
svatosti, která dává světu život a krásu. K tomu je povolán každý z Vás.
„Srdečně Vás povzbuzuji, abyste chápali přípravnou fázi k Mimořádnému
misijnímu měsíci v říjnu 2019 jako ohromnou příležitost k obnově misijního odhodlání po
celé církvi. Nebojte se nových věcí, které pocházejí od ukřižovaného a vzkříšeného Pána.
Buďte ve svých misiích smělí a odvážní, vždy spolupracujte s Duchem Svatým ve spojení s
Kristovou církví,“ říká papež František a já se k této výzvě ze srdce připojuji. Ať Vás
všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Královna apoštolů. Za Vaši letošní
štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná
jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

MISIJNÍ

NEDĚLE – MISIJNÍ MOST MODLITBY SOBOTA PŘED MISIJNÍ
NEDĚLÍ VE 21.00 HODIN

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oslavme spolu Misijní neděli. Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě
pravidelných bohoslužeb a misijních sbírek na projekty Papežského misijního díla šíření
víry i řadu dalších aktivit, které vycházejí z misijního nadšení mnoha lidí. Informujeme a
zveme:

MISIJNÍ NEDĚLE MÁ SVÁ PRAVIDLA
„Všechny peníze, které Papežská misijní díla sesbírají ve všech farnostech a diecézích
různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci.
Peníze věřících, které PMD sesbírají v diecézích, se musí všechny rychle a pravidelně
odevzdávat národní kanceláři. Tyto peníze, sesbírané pro misie ad gentes na Světový den
misií nebo při jakékoliv jiné příležitosti‚ v každé diecézi, farnosti a institutu katolického
světa“, se nesmí použít na jiné účely.“ (Stanovy PMD čl. 61, 62)
ZAPOJTE SE DO MISIJNÍHO MOSTU MODLITBY
V roce 1926 vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Světový den
modliteb za misie, který od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření
víry. Tento den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují
projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). Letos opět
přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu
Modlitby (dále MMM), v předvečer Misijní neděle, tj. v sobotu 20. 10. ve 21:00 hodin.
Všichni zájemci se mohou doma sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo
jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia
na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.

MISIJNÍ KOLÁČ V KOSTELE SV. MÁŘI MAGDALENY V MLADĚJOVICÍCH
U příležitosti Misijní neděle Vás zveme na prodej domácích koláčů, a to v neděli 21. října
po mši svaté. Zakoupením Misijního koláče přispějete na Papežská misijní díla.

