POUŤ ZA NEMOCNÉ
23. března 2019
PIVÍN A PROSTĚJOV
Cílem letošní pouti, při
které
budeme
myslet
a modlit se zvláště za naše
nemocné, bude málo známé
poutní místo Pivín, kde od
poloviny 18. století putovali
poutníci k milostnému
obrazu Panny Marie. Další
zastávkou budou Výšovice,
obec patřící šternberským
augustiniánům, kteří zde v 18. století postavili barokní kostel. Kulturním
vrcholem pak bude návštěva města Prostějova. Navštívíme hlavní městský
kostel Povýšení svatého Kříže, který je spojen s historií řádu augustiniánů
kanovníků. Poutní den zakončíme modlitbou a prohlídkou klášterního
kostela sv. Jana Nepomuckého, považovaného za jeden z nejkrásnějších
kostelů milosrdných bratří (freskami ho vyzdobil nám velmi dobře známý
F.A. Sebastini).
Pouť se koná v sobotu 23. března a ze Šternberka
(z Dvorské ulice) budeme odjíždět v 8:00 hod,
návrat do 17:00 hod. Přihlašovat se můžete na faře
nebo v sakristii. Cena činí 170,- Kč (děti 50,-Kč).
Zamluvil jsem restauraci v Prostějově, kde bude
možnost teplého oběda.
Pokud byste měli zájem
o tento oběd, tak je
potřeba to uvést při
přihlašování
(cena
oběda cca 120 Kč se
bude platit až na místě).

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
1. NEDĚLE V DOBĚ POSTN Í

10. BŘEZNA 2019

Č. 10

Žalmová odpověď: Buď se mnou, Pane, v mé tísni.

neděle 10. března
1. NEDĚLE V
DOBĚ POSTNÍ

pondělí 11. března
úterý 12. března
středa 13. března
čtvrtek 14. března

NST 7:30 za živou a + rodinu Břečkovu
a za duše v očistci
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + Jana Hradila a za živou a + rodinu
Hradilovu a Vrbovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
za + rodiče Čapkovy a + prarodiče
NST 18:00
Kameníčkovy
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Trčkovu a Změlíkovu
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti

Nemocnice 15:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou
o Boží požehnání pro celou rodinu
Sv.
Leopold
8:30
mše svatá (zahájení duchovní obnovy)
sobota 16. března
Den postní duchovní Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
obnovy farnosti
Klášter 18:00 mše svatá
neděle 17. března
NST 7:30 za rodinu Tiefenbachovu a za rodiče z obou
stran
2. NEDĚLE V
Klášter 8:00 mše svatá
DOBĚ POSTNÍ
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Štenclovu
Mimořádná sbírka
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
na opravy
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.
pátek 15. března

LEKTOŘI PŘÍŠTÍ NEDĚLE (17.3.2019)
1.čt. Gn 15,5-12.17-18* 2.čt. Flp 3,17-4,1* Ev. Lk 9,28-36*
NST - Martinková L., Chmelová F.; ZPM – Hýžová L., Nikl V.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
17.3. - Procházka V., Svatoň R., Stejskal B.
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: 1802820339/0300

Události v následujícím týdnu:

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NAŠICH FARNOSTÍ
v sobotu 16. března 2019
ve farních sálech ve Šternberku
Přednášet bude P. Libor Churý, farář v Olomouci-Slavoníně
Program: 8:30 - mše svatá (kaple sv. Leopolda)
9:45 - I. přednáška - meditace
10:30 - II. přednáška – meditace
11:30 - modlitba svatého růžence
12:00 - závěrečné požehnání
prosíme o příspěvek na pohoštění a na vytápění sálu

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE NEBUDE
ZMĚNA TERMÍNU SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ŠTERNBERK

INSPIRACE PRO POSTNÍ DOBU - POSTNÍ KAPKY
Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu pro toto období
přípravy na velikonoce s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní aplikace, emailu nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace. Více
na www.postnikapky.maweb.eu nebo plakátku.

POSTNÍ ALMUŽNA
Tak jako minulé roky, tak i letos můžeme svoje úsilí o obnovu srdce spojit s pomocí
potřebným formou postní almužny. Skládací schránka: slouží k připomenutí tohoto
našeho úsilí během postní doby a ke střádání peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili.
Svou „almužnu“ do ní vložte po zralé úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik
jste byli ve svém postním snažení úspěšní. Ke konci postní doby, na Květnou neděli,
doneste schránku do kostela, kde ji můžete odevzdat na určené místo. Peníze pak použije
církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.

Další řádné zasedání pastorační rady farnosti Šternberk proběhne mimořádně v pondělí
18. března v 19:00 na faře. Prosím členy PR, aby si tento termín zapsali do svých diářů.

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 27. DUBNA 2019
Srdečně Vás zveme na národní pochod pro rodinu, kterým chceme připomenout
společnosti její nenahraditelnou hodnotu. Záleží nám na rodině, manželství a respektu k
životům těch nejmenších z nás. Program: 10.30 Katedrála – pontifikální mše svatá;
12.30 Klárov – oběd a kulturní program; 14.00 Pochod centrem Prahy na Václavské
náměstí; 16.00 Zakončení u sochy sv. Václava. Pro přihlášené bude zajištěn rychlý
oběd (klobása a bageta - uvítáme dar 85 Kč za oběd a 55 Kč za bagetu). Děti mají oběd
bezplatný. Doprava do Prahy a zpět vlakem či autobusem je zdarma. Registrace na
hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot#prihlaseni

Další informace:

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ 2019:
Ve Šternberku budou pobožnosti křížové cesty následovně:
v pondělí v NST před mší svatou v 17:30
v neděli v křížové chodbě v 15:00 (zodpovědní za vedení nedělní pobožnosti viz dole)
10.3. – společenství františkánů
17.3. – P. Antonín
24.3. – muži
31.3. – ženy
7.4. – mládež
14.4. – P. Josef
Po pobožnosti křížové cesty se v kostele společně pomodlíme korunku k Božímu
milosrdenství a uctíme ostatky svatého kříže.
Pobožnost křížové cesty v přírodě na Velký pátek 19. dubna povede mládež.

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Drazí kandidáti svátosti biřmování,
také letos se naše nabídka setkala s pěkným ohlasem. První
setkání všech uchazečů bude v sobotu 23. dubna v 19:00
hodin na šternberské faře. Na tomto setkání budete
informováni o průběhu přípravy a společně se domluvíme
na termínech setkávání. Z tohoto důvodu je vaše účast na
tomto setkání nutná.

