a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin, podílení se na přípravě
snoubenců a přípravě rodičů na křest a první svaté přijímání jejich dětí, popř. mládeže ke
svátosti biřmování apod. Kurz obsahuje přednášky odborníků a manželských párů, diskuze a
práci ve skupinách i v páru, interaktivní práci s tématy. Výstupem je osvědčení o
absolvování s pověřením ke službě rodinám v církvi. Rozsah kurzu činí 6 víkendů a jedno
letní soustředění v průběhu dvou let.
MANŽELSKÉ PORADNY
Službu nabízí diecézní centrum pro rodinu a sdružení Poradna pro ženy a dívky.
VSTUPY DO ŠKOL – ETICKÉ OTÁZKY VŠEDNÍHO DNE
Když nemůžeme zamezit destruktivní sexuální výchově ve školách, které nabízejí různé
organizace, přicházíme s vlastní nabídkou rodinné výchovy pod hlavičkou Center pro rodinu
(Zlín, Hranice, Uherský Brod), které za rok osloví asi 5260 dětí nebo Poraden pro ženy a
dívky, o. p. s. (Olomouc, Rožnov, Zlín), dalších 6391 dětí. Zájem mají více venkovské
školy. Městské mají více jiných nabídek. Školy bývají spokojené a zvou na příští rok samy.
RODIČE PRVOKOMUNIKANTŮ
Zatím jen v několika místech, kde je větší počet prvokomunikantů, se osvědčila nabídka
přednášek pro rodiče v době, kdy se kněz věnuje dětem, a rodiče čekají (např. v děkanátech
Valašské Klobouky, Hranice, Uherský Brod, Vsetín). Přípravou už prošlo 410 rodičů.
PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ
Zatím ne povinně či všude v rámci přípravy biřmovanců jsou zváni k jedné přednášce s
besedou lektoři z centra pro rodinu. Zatím proběhly přednášky pro 240 biřmovanců.
KURZ ŠKOLA PARTNERSTVÍ
Nabízí zajímavý a přijatelný způsob blízké přípravy na manželství a rodinný život.
Probíhá formou šesti víkendových setkání v přibližně měsíčních intervalech. Během každého víkendu se probírají tři témata. Tímto způsobem je během šesti víkendů možné
probrat základní problematiku partnerských a manželských vztahů a mnoho oblastí rodinného života. To vše je doplněno duchovní formací, ale i zábavným a odpočinkovým
programem. Děje se tak ve spolupráci s Centrem mládeže v Rajnochovicích. Každoročně se
účastní asi 70 až 80 mladých lidí.
MANŽELSKÉ VEČERY
Jedná se kurz osmi setkání pro manžele. V diecézi proběhlo 11 kurzů, zúčastnilo se 67 párů.
KURZY PRO RODIČE O VÝCHOVĚ
255 rodičů v 16 kurzech (5 až 10 setkání) + jednotlivé přednášky pro rodiče, 136 účastníků.
DUCHOVNÍ OBNOVY PRO MANŽELE
Víkendovou duchovní obnovu pro rodiny pořádáme dvakrát ročně na Svatém Hostýně.
Mládež zajišťuje nejen hlídání dětí, ale i katechezi pro ně. Pravidelně se účastní 15 až 20
rodin na každém turnuse. V postní a adventní době jednodenní duchovní obnovy pro 40 až
60 osob.
DUCHOVNÍ OBNOVY
Jednodenní (543 účastníků) nebo vícedenní (125 účastníků), víkendové pro seniory (80) –
pro manžele, pro maminky na mateřské, pro ženy, pro seniory, poutě, adorace, křížové cesty
za rodiny, za manžele.
TÝDEN MANŽELSTVÍ
Krásný příklad spolupráce farnosti, školy obce a dalších – NTM v Tovačově:
www.web.tydenmanzelstvi.cz/clanky/923/akce/ntm-v-tovacove.html
arcibiskup Jan
pokračování příště

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
7. DUBNA 2019
Č. 14
Žalmová odpověď: Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
5. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ

neděle 7. dubna
5. NEDĚLE V
DOBĚ POSTNÍ

pondělí 8. dubna
úterý 9. dubna
středa 10. dubna
čtvrtek 11. dubna

NST 7:30 za + rodiče Kořenkovy a za Boží požehnání pro
živou rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za farníky
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
za + manžela, + vnuka, + sourozence, + rodiče
NST 18:00
a prarodiče a za živou a + rodinu
Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:00
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11-12
Babice 16:30
Újezd u Un. 18:00
Sv. Leopold 18:00

mše svatá
za živou a + rodinu Jandovu a Hubenou
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
mše svatá (od 17:30 svátost smíření a adorace)
pátek 12. dubna
na poděkování za dar života a za živou a +
rodinu Hradilovu, Vrbovu a Králíčkovu
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
sobota 13. dubna
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30 na poděkování za dar života s prosbou o pomoc
Boží a ochranu P. M. pro syna a živou rodinu
Hradilovu
neděle 14. dubna
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
KVĚTNÁ NEDĚLE
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Vyvozilovu, Krupovu,
Fadrnou a za duše v očistci
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li vtabulce uvedeno jinak, vždy v7:30.
LEKTOŘI PŘÍŠTÍ NEDĚLE (14.4.2019)
1.čt. Iz 50,4-7* 2.čt. Flp 2,6-11* Ev. Lk 22,14-23,56*
NST - Martinková L., Chmelová F.; ZPM – Švecová P., Richter S.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE - DUBEN 2019: za obnovu našich rodin
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: 1802820339/0800

Události v následujícím týdnu:

SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Po dnešní 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

VELIKONOČNÍ TŘÍDENÍ - VRCHOL LITURGICKÉHO ROKU
Od počátku dějin křesťanství si věřící v Krista připomínají umučení, smrt a
zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta. Oslava velikonoc přitom tvoří vrchol církevního roku
a po staletí významně spoluvytváří podobu evropské kultury. Zelený čtvrtek, Velký
pátek a Bílá sobota jsou tři dny, které bezprostředně předcházejí velikonoční Neděli
Zmrtvýchvstání. Přednáška známého olomouckého teologa prof. P. Františka Kunetky
SDB, Th.D. se zaměří na to, jak jsou jednotlivé dny Velikonočního třídení slaveny v
katolické liturgii a jaký je jejich náboženský a duchovní význam.
Úterý 9. dubna 2019, 18:00, společenská místnost na faře, zve ČKA MS
Šternberk, www.cka-st.webnode.cz

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání naší víry bude ve čtvrtek 11. dubna v 19:15 na
faře.

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 12. dubna v 16:30 na faře.

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE PŘEROV 13. DUBNA 2019
Na sobotu 13. dubna zveme mládež na setkání mladých naší arcidiecéze. Více informací o
tomto setkání najdete na http://mladez.ado.cz/www/event/detail/355?place=ADCM

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
První setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude dnes 7. dubna v
16:00 na faře. Setkání starších kandidátů (nad 20 let) proběhne v neděli 14. dubna v
16:00 na faře. Očekávám účast všech.

KVĚTNÁ

NEDĚLE Liturgie Květné neděle začíná žehnáním ratolestí po němž
následuje průvod. Ve Šternberku za příznivého počasí začneme v 7:25 před
kostelíčkem a v 8:50 u morového sloupu na Horním náměstí. Ratolesti k posvěcení si
každý přineste svoje. Nemusí to být jen kočičky. Ve vesnických farnostech začneme
liturgii rovněž žehnáním ratolestí před kostelem.

POSTNÍ ALMUŽNA - ODEVZDÁVÁNÍ KRABIČEK

Příští neděli 14. dubna,
prosím, odevzdejte krabičky, do kterých jste přispívali během doby postní. Pokladničky
odevzdávejte po mši svaté při východu z kostela.

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 (v neděli 14.4.
začne pobožnost křížové cesty již v 14:00)
7.4. – mládež; 14.4. – P. Josef
Pobožnost křížové cesty v přírodě na Velký pátek 19. dubna povede mládež.

PŘEDVELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

Ve Šternberku bude na Květnou neděli 14. dubna od 14:30 ve farním kostele.
Pobožnost křížové cesty začne v 14:00. Využijte přítomnosti více cizích zpovědníků
(kromě místních kněží přijede P. Dariusz Trzaskalik z Uničova a P. Ladislav Sovadina z
Dlouhé Loučky).
Šternberk
Jívová
Mladějovice
Újezd u Uničova

Neděle 14.4. – 14:30 – 16:00 hod.
Neděle 14.4. – 11:45 – 12:30 hod.
Neděle 14.4. – 8:00 – 8:30 hod.
Neděle 14.4. – 11:00 – 12:00 hod.

Připomínám, že mezi církevní přikázání patří též alespoň ve velikonoční době přijmout
Svátost oltářní.
POŘAD BOHOSLUŽEB VE SVATÉM TÝDNU
Květná Zelený Velký Bílá sob.
neděle čtvrtek pátek
Vigilie
Farní kostel
9:00
18:00 18:00
21:00
NST
7:30
Mladějovice
8:30
16:30 16:30
19:00
H. Loděnice 17:30/So
Jívová
11:00
Újezd
10:00
18:00 18:00
21:00

Velikonoční
neděle
9:00
7:30
8:30
11:45
11:00
10:00

Velikonoční
pondělí
9:00
15:00
10:30/Babice
9:00/Dalov
10:30/Hr. Petr.
-

SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE (V.)
Během tohoto roku vám představuji úsilí našeho otce arcibiskupa o oživení církve v naší
arcidiecézi, tak jak to on sám prezentoval na stránkách diecézního časopisu OLDIN v minulém
roce. Tímto však nechci pouze informovat, ale vést každého k tomu, abychom si slova svého
pastýře vzali k srdci a uvedli je do života.
ANIMÁRO
Vzdělávací cyklus Animáro je kurz pro manželské páry, které chtějí sloužit ostatním rodinám a
pomáhat jim nejen na cestě k Bohu. Službou rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství

