Římskokatolická farnost Jívová
a děkanát Šternberk
vás srdečně zvou na

POUŤ
K PANNĚ MARII
BOLESTNÉ
ddoo JJÍÍV
VO
OV
VÉ
É uu ŠŠtteerrnnbbeerrkkaa
v sobotu 14. září 2019

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ

16:15 hod - modlitba růžence ve farním kostele
17:00 hod - slavnostní poutní mše svatá
(hlavní celebrant P. František Urban, farář v Tovačově)

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. 36

Žalmová odpověď: Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
neděle 8. září
23. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

pondělí 9. září

Program:

8. ZÁŘÍ 2019

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Sv. Petra Klavera,
kněze

NST 7:30 na poděkování za 90 let života a za živou
a + rodinu Kusmičovu a Šalamounovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + manžela a za živou rodinu Skočíkovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + Jana a Valérii Trčkovy

úterý 10. září
Bl. Karla Spinoly,
kněze a mučedníka

středa 11. září
čtvrtek 12. září
Jména Panny Marie

pátek 13. září
Památka sv. Jana
Zlatoústého, biskupa
a učitele církve

sobota 14. září
Svátek
Povýšení svatého Kříže

neděle 15. září
24. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

Mimořádná měsíční
sbírka na opravy

Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30
Psych. léčebna 15:00
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11 -12
Dalov 16:30

mše svatá
mše svatá
za Boží požehnání pro děti
mše svatá
adorace NS
mše svatá

Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + rodinu Přindišovu a tety
Hor.Loděnice 17:30 mše svatá
Jívová 17:00 poutní mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
za + syna Arnošta a za + rodiče a prarodiče
mše svatá
mše svatá
na poděkování P. Bohu za 21 let společného
života
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

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

ÚMYSL ŽIVÉHO RŮŽENCE ZÁŘÍ 2019: za ty, kteří vedou nebo učí naše děti
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.

IInnffoorrm
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„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!

POBOŽNOSTI V KOMÁROVĚ A V MLADĚJOVICÍCH
V neděli 15. září ve 14:00 u kapličky v Komárově, která je zasvěcená Jménu Panny
Marie se koná mariánská pobožnost.
Tutéž neděli, tedy 15. září, v 15:00 se společně vydáme na mladějovickou Kalvárii a
pomodlíme se křížovou cestu. Všichni jste srdečně zváni.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
První poprázdninové setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude příští
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.

PRODEJ DĚKANÁTNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2020
Stolní kalendáře na příští rok 2020 si budete moci koupit v sakristiích našich kostelů a ve
farní knihovně. Kalendář obsahuje spoustu užitečných informací a fotografie ze života
farností šternberského děkanátu. Kalendář stojí 60 Kč. Ve všedních dnech si ho můžete
koupit i na faře.

FOTOGRAFIE DO NÁSTĚNNÉHO KALENDÁŘE NA PŘÍŠTÍ ROK

POZVÁNKA NA PROMÍTÁNÍ FILMU
ČKA ve Šternberku Vás srdečně zve na promítání filmu Pí a jeho život, které se koná v
sobotu 21. září v 19:00 ve farním sálu. Přijďte se potěšit vizuálně dokonalým a duchovně
překypujícím příběhem o mladém muži, životní pouti přes Tichý oceán a o poznávání
Boha. Těším se na viděnou! J. Mikulášek
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SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (15.9.): 1.čt. Ex 32,7-11.13-14* 2.čt. 1 Tim 1,12-17* Ev. Lk 15,1-32*
Lektoři: NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Knopfová Z.; Knopf P.

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
První poprázdninové setkání pastorační rady farnosti Šternberk bude ve středu 11. 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.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
V pátek 13. září budu dopoledne navštěvovat naše nemocné.

PRVNÍ MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
První schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 13. září v 16:30 na faře. Setkání v
tomto školním roce budou probíhat pravidelně v pátek po čtrnácti dnech. Zároveň bych
chtěl povzbudit všechny malé chlapce, aby se nebáli a přišli ministrovat

PÁTEČNÍ MŠE SVATÁ S PROMLUVOU ZVLÁŠTĚ PRO DĚTI
I v letošním školním roce budou páteční mše svaté určeny zvláště našim dětem a rodičům.
Prosím rodiče, aby nejen děti na tyto mše svaté posílali, ale také doprovázeli. Začátek je
v 18:00 v kapli sv. Leopolda.
PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠTERNBERKU

1. a 2. třída
3. a 4. třída
5. a 6. třída
7., 8. a 9. třída

středa 12:40 (ZŠ Dr. Hrubého)
středa 13:20 (ZŠ Dr. Hrubého)
středa 14:10 (ZŠ Dr. Hrubého)
pondělí 16:00 (fara)

Opět se připravuje vytištění nástěnného kalendáře na rok 2020 a znovu se můžete podílet na
jeho tvorbě svými, jistě vyvedenými, fotografiemi s církevní tématikou (kostely a jejich
interiéry, sochy, kříže a Boží muka v krajině apod.). Od dnešního dne, tj. 8. září, po dobu 3
týdnů do 29. září můžete své digitální fotografie zasílat na mailovou
adresu farnikalendar2020@seznam.cz , a to v počtu max. 2 ks fotografií na osobu. Fotky
posílejte orientované na výšku a jen v dobré kvalitě. Do textu napište název, který pak bude
v popisce k fotce + své jméno. Po skončení výběru budou návrhy z uvedené adresy
smazány. Děkuji za Vaše příspěvky. J. Šindler.
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PODĚKOVÁNÍ ZA 20 LET HANDKEHO SPOLKU VE ŠTERNBERKU

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI JÍVOVÁ

Handkeho spolek Vás zve na děkovnou bohoslužbu, která se uskuteční v kostele sv.
Vavřince v Těšíkově v sobotu 21. září v 15:30. Bohoslužbu obohatí varhaníci: Lukáš
Kubenka (varhaník v ostravské katedrále), Magdalena Jíšová a Jiří Krátký, organolog
ostravsko-opavské diecéze.

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.

Setkání pastorační rady farnosti Šternberk bude v pondělí 9. září v 19:00. Místo konání
bude upřesněno.

SETKÁNÍ FARNOSTI JÍVOVÁ
Všechny jívovské farníky srdečně zvu nejen na poutní mši svatou (sobota 14. září v 17:00),
ale též na společné setkání, které proběhne po mši svaté v prostorách kulturního domu na
Jívové.

