DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI 2018
Dalov – 1.11 (čtvrtek) – 15:45
Újezd u Uničova – 2.11 (pátek) – 17:00
Klášter sester – 3.11. (sobota) po ranní mši svaté (možnost modlitby u hrobů sester)
Hr. Petrovice – 3.11 (sobota) – 9:30
Těšíkov - 3.11. (sobota) - 10:15
Horní Loděnice – 3.11. (sobota) - 16:30
Jívová – 4.11 (neděle) – po mši svaté (mše začíná v 11:00)
Šternberk – 4.11. (neděle) – 15:00 ,
Mladějovice – 4.11. (neděle) - 15:00
Hlásnice – 5.11. (pondělí) – 15:30
Chabičov – 5.11 (pondělí) – 16:00

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.
DOPIS PREZIDENTA A ŘEDITELE ARCIDIECÉZNÍ CHARITY OLOMOUC KE
SBÍRCE NA CHARITU 4. 11. 2018
Bratři a sestry,
příští neděli 4. listopadu se bude v našich kostelích konat tradiční sbírka na
Charitu. Charitní dílo je vedle hlásání evangelia a udělování svátostí jedním ze tří pilířů, na
kterých stojí církev a je přirozeným projevem osobní víry každého křesťana. S pomocí Boží
a Vás, dobrých a ochotných lidí, je dnes Charita v naší diecézi skutečně velkým a dobrým
dílem církve. Charita každoročně pomáhá tisícům potřebných, mnoho z nich by se bez této
pomoci vůbec nemohlo obejít.
Druhů a forem pomoci je mnoho a zabezpečit takové dílo vyžaduje mnoho úsilí i
peněz. Každoročně se snažíme dávat důraz na jednu z mnoha činností Charity. Tentokrát
bychom Vám chtěli alespoň trochu přiblížit službu lidem nejpotřebnějším, a to pomoc
lidem na sklonku života, nevyléčitelně nemocným, lidem umírajícím. Charitní pracovníci
každoročně pomohou několika stům pacientů odejít na věčnost z domácího prostředí, z
kruhu rodiny a jim blízkých lidí. Je to jedna z nejnáročnějších služeb, ale práci Charity si
bez ní vůbec nedovedeme představit. Charity o umírající pečují od začátku, v poslední době
se snažíme tuto službu dál rozvíjet.
Prosíme, abyste podle svých možností přispěli příští neděli na Charitu, protože se
bez Vaší pomoci neobejdeme.
Děkujeme Vám a Pán Bůh zaplať všem štědrým a ochotným dárcům. Budeme na
Vás pamatovat při mši sv. v kapli Božího milosrdenství na Arcidiecézní charitě Olomouc
každé úterý v 7.30 hod.
Jménem Arcidiecézní charity a celého charitního díla
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO, a Václav Keprt, ředitel ACHO

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
28. ŘÍJNA 2018
Č. 43
Žalmová odpověď: Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
NST 7:30 za farníky
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
za + Danu Pascanu, živou rodinu a za duše
pondělí 29. října
NST 18:00
v očistci
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

úterý 30. října

Klášter 7:30 mše svatá

Psych.léčebna 15:00 mše svatá
NST 18:00 za + sestru, maminku, švagra a Boží požehnání
pro rodinu Kubíčkovu
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
čtvrtek 1. listopadu
Dalov 16:30 mše svatá
Mladějovice 18:00 mše svatá (od 17:30 svátost smíření)
SLAVNOST
Farní kostel 18:00 za + Jaroslava Klapku, rodiče z obou stran a za
VŠECH SVATÝCH
živou rodinu
NST
9:00
za + Kristinu Tisoňovou
pátek 2. listopadu
Sv. Leopold 15–17:45 svátost smíření a adorace NS
Vzpomínka na
Farní kostel 18:00 na poděkování za děti s prosbou o Boží
všechny věrné
požehnání
zemřelé
1. PÁTEK V MĚSÍCI
Újezd u Un. 18:00 mše svatá (od 17:30 svátost smíření)
sobota 3. listopadu Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:30 za + Cecilii Vrbovou a za živou a + rodinu
Památka sv. Martina
de Porres, řeholníka
Hradilovu, Vrbovu a Králíčkovu
NST 7:30 za živou a + rodinu Baklíkovu a Martinkovu
neděle 4. listopadu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
31. NEDĚLE V
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Gottwaldovu a Vaňkovu
MEZIDOBÍ
a za obnovení víry v rodinách
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Sbírka na Charitu
Jívová 11:00 mše svatá
Babice 11:30 poutní mše svatá
středa 31. října

Mše svaté u sester kapucínek: od PO do SO v 7:30; v NE v 8:00.

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.

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 kostele
NST v pondělí 29. října po mši svaté, která začíná v 18:00. Zvu srdečně všechny, kterým
není lhostejné vůbec největší bezpráví, které se v naší době děje člověku.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání katolické víry bude ve čtvrtek 1. listopadu v
19:15 na faře. Všichni jste srdečně zváni.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budeme navštěvovat dopoledne v pátek 2. listopadu.

MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
Příští sobota 3. listopadu je první v měsíci. Mariánské společenství Vás zve na modlitbu
svatého růžence do kaple sv. Leopolda, která začíná v 17:00. Po modlitbě sv. růžence bude
následovat mše svatá.

POZVÁNKA NA FARNÍ KAFE
Příští neděli 4. listopadu po mši svaté ve farním kostele ve Šternberku budou mít farníci
možnost k neformálnímu setkání ve farní místnosti u kávy a čaje. Všichni jste srdečně
zváni.

DESATERO V BIBLICKÉM POJETÍ
Desatero je velmi známý text, je daností jaksi samozřejmou, je zásadní text pro křesťanskou
etiku a pro náš mravní život. Při bližším pohledu je to však text až překvapivě problémový.
O Desateru v kontextu Papežské biblické komise " Bible a morálka" bude hovořit doc. Petr
Chalupa, Th.D. Přednáška se koná v úterý 6. listopadu. v 18:00 ve společenské místnosti
na faře. Zve ČKA MS Šternberk, www.cka-st.webnode.cz.

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Další řádné zasedání pastorační rady farnosti Šternberk bude ve středu 7. listopadu 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.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE
FARNÍ ÚMYSL NA MĚSÍC ŘÍJEN 2018: za vzájemnou úctu v našich rodinách
FARNÍ ÚMYSL NA MĚSÍC LISTOPAD 2018: za uzdravení těch, kteří trpí nějakou
závislostí

LEKTORSKÁ SLUŽBA VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty Slavnosti Všech Svatých (1.11.): 1.čt. Zj 7,2-4.9-14* 2.čt. 1Jan 3,1-3 * Ev. Mt 5,1-12
Lektoři : ZPM – Nováková V., Bajer T.
Texty v den Vzpomínky na zemřelé (2.11.):
Lektoři : NST –Martinková L., Chmelová F.; ZPM – Smyčková J., Smyčka J.
Texty příští neděle (4.11.): 1.čt. Dt 6,2-7 * 2.čt. Žid 7,23-28 * Ev. Mk 12,28-34
Lektoři: NST – Novákovi, Šrámková D.; ZPM – Martinková M., Martinka P.

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.

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.

