Římskokatolická farnost Jívová
a děkanát Šternberk
vás srdečně zvou na

POUŤ
K PANNĚ MARII
BOLESTNÉ

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ

16:15 hod - modlitba růžence ve farním kostele
17:00 hod - slavnostní poutní mše svatá
18:00 hod - mariánská pobožnost inspirovaná sedmi
bolestmi Panny Marie
Autobus ze Šternberka pojede v 15:30 z Dvorské, od kostelíčka a
autobusové zastávky u nemocnice
(přihlašujte se prosím v sakristii do neděle 8. září)
Tato jívovská pouť navazuje na starobylou poutní tradicí, neboť do Jívové se
putovalo již v roce 1687. Poutníci přicházeli k milostnému obrazu Bolestné
Panny Marie, který přinesli jívovští farníci z pouti do Čenstochové. Úcta k
obrazu Panny Marie se velmi rozšířila o čemž svědčí i evidence vyslyšených
proseb v pamětní knize farnosti Jívová (do roku
1753 bylo zaznamenáno 164 případů). V dnešních
dnech putujeme na Jívovou, abychom si u Panny
Marie na její mocnou přímluvu vyprosili Boží
ochranu, a také abychom činili pokání za všechny
křivdy a hříchy, které se udály v tomto kraji před
II. světovou válkou, během války, a také po válce

Č. 35

Žalmová odpověď: Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.
neděle 1. září
22. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

ddoo JJÍÍV
VO
OV
VÉ
É uu ŠŠtteerrnnbbeerrkkaa
v sobotu 14. září 2019
Program:

1. ZÁŘÍ 2019

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

pondělí 2. září

NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

7:30
8:00
8:30
9:00

Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Klášter 7:30
NST 18:00

za + rodiče a bratra Čechovy
mše svatá
mše svatá
na poděkování za 50 let společného života
a za dar života dětí
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v srpnu 2018

úterý 3. září
Památka sv. Řehoře
Vel, papeže a uč církve

středa 4. září
čtvrtek 5. září
Památka Bl. Terezie
z Kalkaty

pátek 6. září
1. PÁTEK V MĚSÍCI

sobota 7. září
1. SOBOTA V MĚSÍCI

neděle 8. září
23. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za živé a + spolužáky, učitele a profesory
Klášter 7:30
NST 11 -12
Mladějovice 17:00
Klášter 7:30
Sv. Leopold 16 – 17:45
Sv. Leopold 18:00
Hor.Loděnice 17:30
Klášter 18:00

mše svatá
adorace NS
mše svatá (od 16:30 svátost smíření)
mše svatá
svátost smíření a adorace NS

na poděkování za dar společného života s
prosbou o Boží požehnání do dalších let
mše svatá (od 17:00 svátost smíření a adorace NS)

mše svatá
za + rodiče a bratra Čechovy
mše svatá
mše svatá
na poděkování za 50 let společného života
a za dar života dětí
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

7:30
8:00
8:30
9:00

ÚMYSL ŽIVÉHO RŮŽENCE SRPEN 2019: za dar vláhy pro naši zemi
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 730 553 404, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 1802820339/0800; P. Antonín PECHAL, farář,
731 621 117;P. Josef Mikulášek, kaplan,737 973 108.

SPOLEČNÉ

POBOŽNOST PRVNÍHO PÁTKU A ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

„F A N D Í M E R O D I N Ě“
Nedělní odpolední setkání nejen pro rodiny pod názvem „F A N D Í M E R O D I N Ě“ se
uskuteční v neděli 8. září 2019 v 15:00 hodin v sálech farní budovy.
Program: Divadlo MIM ) uvádí: „Pantomimické doteky" – Etudy na biblická témata
a Úvodní setkání k „Manželským večerům“: projekce, svědectví, informace.
Pořádá Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk. Máte chuť investovat do budování svého
vztahu nebo byste v něm rádi oživili jiskru? Pak určitě přijďte!

Na první pátek 6. září zveme zvláště všechny školáky i jejich rodiče na mši svatou, která
bude sloužena v kapli sv. Leopolda v 18:00. Při adoraci i při mši budeme prosit Ducha
svatého, abychom byli otevřeni pro přijetí jeho darů po celý nový školní rok. Po mši svaté
budou požehnány aktovky dětí. Všechny děti a též rodiče zvu ke svátosti smíření, kterou
budete moci přijmout od 16:00.

V sobotu 7. září 2019 v 11:00 uzavřou ve farním kostele ve Šternberku církevní sňatek pan
Stanislav Školut ze Šternberka a slečna Jana Smékalová ze Šternberka

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
První poprázdninové setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude v
neděli 15. září v 16:00 na faře. Dále prosím, abyste si vy mladší udělali jednu změnu v
kalendáři. Týká se víkendu pro biřmovance, který proběhne v Rajnochovicích na Přístavu o
týden dříve, tedy 27. - 29. 9. 2019. Tato změna termínu byla vyžádána animátory v
Rajnochovicích.
Setkání starších kandidátů (nad 20 let) proběhne o týden později v neděli 22. září v 16:00
na faře. Očekávám účast všech.
D8le bych všem mladším

KORUNA SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ - DAR PRO SVATÉHO OTCE
Na základě výzvy českých a moravských biskupů je charitativní sbírka pro papeže Františka
"Koruna svaté Anežky České" prodloužena do konce měsíce září. Přispět je možné na
Charitě Šternberk, Opavská 13, denně od 8 do 14 hod. Kontakt: Jana Sládková, tel.: 734 390
734.

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (SRPEN 2019)
den

Šternberk
NST
Farní

Mladějovice

Horní
Loděnice

SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (8.9.): 1.čt. Mdr 9,13-18* 2.čt. Flm 9-17* Ev. Lk 14,25-33*
Lektoři: NST – Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Švecová P.; Richter S.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Z důvodu mé nepřítomnosti se návštěvy našich nemocných odkládají na pátek 13. září.

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
První poprázdninové setkání pastorační rady farnosti Šternberk bude ve středu 12. září
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.

PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠTERNBERKU
Jívová

Újezd

4.8.

1.903,-

3.928,-

611,-

735,-

1.561,-

1.287,-

11.8.
18.8.
25.8.

1.950,3.624,-

4.795,8.748,5.206,-

990,3.093,875,-

250,340,270,-

2.085,1.579,3.090,-

1.013,942,1.087,-

2.563,-

OHLÁŠKY PŘED UZAVŘENÍM CÍRKEVNÍHO SŇATKU

11.8. Těšíkov 3.029,-Kč; 15.8. Vinohradská 2.471,-Kč;22.8. Babice 655,-Kč;
17.8. Domašov u Št. 563,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

FARNOST ŠTERNBERK

POZVÁNKA NA FARNÍ KAFE
Po dnešní 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.

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MISIJNÍHO KLUBKA
V pátek 6. září 2019 jsou zvány děti a maminky i tatínci od 15:00 do farní místnosti k
zahájení činnosti Misijního klubka: seznámení s činností, domluva organizace, program.
Věk dětí: 0 - 10 let (0 - 3 roky s rodičem). Setkání by probíhalo předběžně vždy v první
pátky v měsíci. Na setkání se těší Jana Sládková, tel.: 734 390 734.

1. a 2. třída
středa 12:40 (ZŠ Dr. Hrubého)
3. a 4. třída
středa 13:20 (ZŠ Dr. Hrubého)
5. a 6. třída
středa 14:10 (ZŠ Dr. Hrubého)
7., 8. a 9. třída
pondělí 16:00 (fara)
Tento rozvrh je předběžný a může dojít k jeho úpravě (doufám, že minimální).
Náboženství budou v tomto školním roce vyučovat P. Antonín, Mgr. Kateřina Grygová
a Mgr. Jana Sládková. Výuka náboženství začne v pondělí 23. září.
FARNOST ÚJEZD U UNIČOVA

ADORAČNÍ DEN V ÚJEZDU – PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ
Zvu všechny farníky do kaple Panny Marie na odpolední adoraci, která
začne ve 15:00 bohoslužbou slova (povede náš bohoslovec Petr
Janíček) a vyvrcholí zasvěcením se srdci Ježíšovu v 17:00. Prosím,
přijďte se duchovně osvěžit do blízkosti Boží – potřebujeme to každý z
nás. Můžeme říci, že barometrem naší víry je úcta k eucharistickému
Ježíši. Pamatujme, že tento den je den velikých milostí a obdarování a
je ohromnou příležitostí k duchovnímu růstu a načerpání pokoje, který
tento svět nemůže dát..

