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

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
21. ŘÍJNA 2018
Č. 42
Žalmová odpověď: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
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
na poděkování za dar společného života a za
pondělí 22. října
NST 18:00
Sv. Jana Pavla,papeže
živou rodinu Martinkovu a Smyčkovu
úterý 23. října
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Jana Kapistrána,
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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 STOLNÍCH 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.

kněze

středa 24. října

OBJEDNÁVKA NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ PRO ROK 2019
Až do 4. listopadu po každé mši svaté ve Šternberku je možnost objednat si pěkný
nástěnný kalendář. Cena kalendáře bude 200,- Kč. V sakristii je možnost podívat se na
podobu připravovaných kalendářů (během týdne bude tato možnost také na webových
stránkách naší farnosti). Objednávky o zmíněných nedělích budou závazné a platit se bude
až při odběru kalendářů, které by měly být zhotoveny do vánočních svátků v prosinci.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI
Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek
(být v milosti posvěcující /vykonaná svatá zpověď/, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl
Svatého Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíli někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto
získat odpustky částečné.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Z důvodu dovolené nebudou mít příštím týdnu náboženství žáci, které vyučuje P. Antonín.

MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Tato modlitba se přesouvá na pondělí 29. listopadu.

čtvrtek 25. října

Psych.léčebna 15:00 mše svatá
NST 18:00 za + Petra Furiše a za živou a + rodinu
NST 11-12
Babice 16:30
NST 15:00
Sv. Leopold 18:00

adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
na poděkování za dar života vnuka Jakuba
na poděkování s prosbou o Boží požehnání pro
pátek 26. října
ty, kteří se modlili za zdraví Matouše
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
sobota 27. října
Sv. Leopold 18:30 za + rodiče Tesařovy, Letochovy, Špakovy
a za duše v očistci
za
farníky
NST
7:30
neděle 28. října
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
30. NEDĚLE V
Farní kostel 9:00 za + Arnošta Fadrného, za + Tomáše Vyvozila,
MEZIDOBÍ
za živé a + rodiny a za duše v očistci
Slavnost
VÝROČÍ POSVĚCENÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
KOSTELA
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. Jer 317-9 * 2.čt. Žid 5,1-6 * Ev. Mk 10,46-52*
Lektoři: NST – Skočík D; Břečková L.; ZPM – Kusmič J.; Šrámek K.

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.

