NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
27. LEDNA 2019
Č.4
Žalmová odpověď: Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.
NST 7:30 za živou a + rodinu Machovu
Klášter
8:00 mše svatá
neděle 27. ledna
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 na poděkování za 40 let dcery Kateřiny
3. NEDĚLE
s prosbou za dar víry
V MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:15 mše svatá
pondělí 28. ledna
za dar života a víry s prosbou o Boží požehnání
Památka sv. Tomáše
NST 18:00
Akvinského, kněze
pro rodinu Prokopovu
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

a učitele církve

úterý 29. ledna
středa 30. ledna
čtvrtek 31. ledna
Památka sv. Jana
Boska, kněze

pátek 1. února
sobota 2. února

Klášter 7:30 mše svatá
na poděkování za děti s prosbou o Boží
NST 18:00
požehnání
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Mladějovice 16:30 mše svatá (od 16:00 svátost smíření a adorace NS)
Sv. Leopold 15 – 17:45 svátost smíření a adorace Nejsvětější Svátosti
Sv. Leopold 18:00 na poděkování za dar života
Klášter 8:00
Farní kostel 10:00
Hor. Loděnice 17:30
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00

mše svatá
Svátek Uvedení Páně do
mše svatá za matky a jejich děti
chrámu /HROMNICE/
mše svatá (od 17:00 svátost smíření a adorace)
Den zasvěceného života
za + manžela, syna a živou rodinu Martinkovu
mše svatá
neděle 3. února
mše svatá
za živou a + rodinu Niklovu, Hublarovu
4. NEDĚLE
a Trávníčkovu
V MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:15 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li vtabulce uvedeno jinak, vždy v7:30.
LEKTOŘI PŘÍŠTÍ NEDĚLE (3.2.2019)
1.čt. Jer 1,4-5.17-19* 2.čt. 1 Kor 12,31-13,13* Ev. Lk 4,21-30*
NST - Skočík D., Břečková L.; ZPM – Švecová T., Vyvozil M.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
2.2. - Šrámek K., Knopf P., Novák Š.
3.2. - Nikl V., Vyvozil M. st., Vyvozil M. ml.
P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117; Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 730 553 404; email:
fasternberk@ado.cz; www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 4275996028/5500

Události v následujícím týdnu:

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK 2019
V sobotu 2 února se v naší farnosti uskuteční Hromniční pouť matek. Pouť je oslavou
mateřství a povzbuzením pro všechny matky, které se modlí za své děti. Opět přijedou matky
z blízka i daleka.
Program pouti:
9:20 hod. – modlitba radostného růžence (farní kostel Zvěstování Panny Marie)
10:00 hod. – mše svatá s obětováním svíce matek (farní kostel Zvěstování Panny Marie,
celebruje Msgre. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký)
12:00 hod. – přestávka v areálu bývalého kláštera
13:00 hod. – přednáška Mgr. Markéty Klímové v kostele
13:30 hod. – adorace matek za děti
14:00 hod. – svátostné požehnání a zakončení pouti
Svíce k ofěře si budete moci zakoupit při příchodu do kostela. Nebude se vydávat oběd,
proto si, prosím, vezměte s sebou vlastní jídlo! Káva a čaj bude zajištěna.
Na stolečku, jak v kostelíčku, tak ve farním kostele, je krabička, do které mohou matky přispívat
na zaplacení letošní Hromniční svíce.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 1. února.

SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Příští neděli 3. února po mši svaté ve farním kostele ve Šternberku zveme všechny farníky na
společné posezení ve farní místnosti. Přijďte si vypít teplý čaj nebo kávu se svými sousedy z
lavice a zároveň se více navzájem poznat

Další informace:

PODĚKOVÁNÍ
Organizátoři farního karnevalu děkují všem, kteří tuto akci pro děti podpořili, jak
finančním příspěvkem, tak jakýmkoli jiným přičiněním.
Jako farář velmi děkuji zvláště organizátorkám této milé akce.

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Poslední biřmování se konalo v naší farnosti 29. května 2016. Plánujeme, že v roce 2020,
bude v naší farnosti tato svátost znovu udílena. Přihlašovat se k přípravě na svátost
biřmování je možné pro starší 15 let. Příprava k přijetí této svátosti začne v březnu 2019 a
potrvá jeden rok. Příprava sestává z celkem 40 setkání (30 katechezí + 10 modlitebních
setkání). Přihlášku si můžete vyzvednout u P. Antonína na faře nebo po nedělní mši svaté.
Vyplněnou přihlášku, prosím, odevzdejte mně osobně, do 28. února 2019.
Pokud znáte někoho, kdo ještě nebyl biřmován i mimo naši farnost, tak mu o této
příležitosti řekněte. Chtěl bych povzbudit také ty, kteří jsou již starší věkem a nebyli dosud
biřmováni, aby neváhali a přihlásili se. Pokud bude více starších zájemců rozdělíme
čekatele biřmování na dvě skupiny – starší a mladší.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LEDEN 2019: za opětné sjednocení křesťanů pod jednou viditelnou hlavou Petrova
nástupce dle Kristova ustanovení

