NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
29. ZÁŘÍ 2019 Č. 39
Žalmová odpověď: Duše má, chval Hospodina!
NST 7:30 na poděkování za přijatá dobrodiní pro rodiny
Hřebíčkovu a Kořenkovu
neděle 29. září
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
26. NEDĚLE V
Farní kostel 9:00 za + členy rodiny Švecovy
MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
pondělí 30. září
Klášter 7:30 mše svatá
Památka sv. Jeronýma,
NST 18:00 za Boží požehnání pro prarodiče
kněze a učitele církve
úterý 1. října
Klášter 7:30 mše svatá
Památka sv. Terezie
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

od Dítěte Ježíše, řeholn.

středa 2. října
Památka svatých
andělů strážných

čtvrtek 3. října
pátek 4. října
Památka
sv. Františka z Asissi
1. PÁTEK V MĚSÍCI

sobota 5. října
1. SOBOTA V MĚSÍCI

neděle 6. října
27. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

Klášter 7:30
Mladějovice 17:00
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11 -12
Dalov 16:30

mše svatá
mše svatá (od 16:30 sv. smíření a adorace)
za živou a + rodinu Baklíkovu a Štěpáníkovu
mše svatá
adorace NS
mše svatá

S. Leopold 15-17:45 sv. smíření a adorace
Klášter 18:00 mše svatá
Újezd u Un. 18:00 mše svatá (od 17:30 sv. smíření a adorace)
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

za farníky
mše svatá
mše svatá
za + rodiče Štenclovy a za živou rodinu
mše svatá
mše svatá

ÚMYSL ŽIVÉHO RŮŽENCE ZÁŘÍ 2019: za ty, kteří vedou nebo učí naše děti
ŘÍJEN 2019: za naše nemocné a ty, kteří je ošetřují
MLÁDEŽNICKÝ PÁTEK V LITOVLI
V pátek 11. října proběhne první akce mládeže děkanátu v tomto školním roce, mládežnický
pátek na faře v Litovli. Začínat budeme mší svatou v 18:00, potom bude následovat program na
faře - hry, hosté, modlitba, diskuze a samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. Předpokládaný
závěr je kolem 22:00.
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.

Informace pro všechny farnosti

POUŤ ZA OBNOVU RODIN
A NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ DO OLOMOUCE
Všechny bych Vás chtěl pozvat a povzbudit k účasti na pouti šternberského děkanátu „Za
obnovu rodin a nová kněžská povolání“, která se letos uskuteční v sobotu 12. října 2019
v katedrále sv. Václava v Olomouci.
15:00 - modlitba svatého růžence
16:00 - společná adorace
17:00 - pontifikální mše svatá (celebruje Msgre. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup
s kněžími šternberského a hranického děkanátu)
Od 15:00 do 16:30 bude v prostorách farního domu u sv. Václava program pro děti.
Z našich farností bude vypraven autobus. Prosím, abyste si na toto sobotní odpoledne nic
neplánovali, a svojí účastí ukázali, že nám osud našich rodin a církve není lhostejný. Ze
Šternberka bude autobus odjíždět v 14:00 z Dvorské. Zastavovat bude také na u kostelíčka a u
Psychiatrické léčebny. Přihlašovat se můžete po každé mši svaté.
Doprava je zdarma pro všechny účastníky.
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Setkání starších kandidátů (nad 20 let) proběhne příští neděli 6. října v 16:00 na faře.
FOTOGRAFIE DO NÁSTĚNNÉHO KALENDÁŘE NA PŘÍŠTÍ ROK
Do konce dnešní neděle máte poslední možnost pro zaslání svých fotografií do připravovaného
nástěnného kalendáře. Fotografie zasílejte na mailovou adresu farnikalendar2020@seznam.cz.
Fotografie by měly být souviset s církevní tématikou (kostely a jejich interiéry, sochy, kříže a
Boží muka v krajině apod.), 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.

Informace pro farnost Šternberk
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (6.10.): 1.čt. Hab 1,2-3;2,2-4* 2.čt. 2 Tim 1,6-8.13-14* Ev. Lk 17,5-10*
Lektoři: NST – Nováková D., Šišková J.; ZPM – Smyčková J., Smyčka J.
MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITEB MATEK
Modlitební triduum matek vyvrcholí dnes v neděli 29. září od 15:00 v kapli sv. Leopolda.
ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Také letos máte všichni možnost upevňovat si základy naší katolické nauky při čtvrtečních
setkáních. Téma letošního roku si určíme na našem prvním setkání, které bude ve čtvrtek 3.
října v 19:15 ve farní učebně. Letošní čtvrteční setkání budou probíhat střídavě - jednou bude
setkání vzdělávací, podruhé modlitební (Lectio divina). Všichni jste srdečně zváni.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budeme navštěvovat ve čtvrtek 3.10. a v pátek 4.10. dopoledne.
POBOŽNOST PRVNÍHO PÁTKU
Na první pátek v měsíci 4. října zvu nejen všechny farníky, ale zvláště všechny školáky a
jejich rodiče ke svátosti smíření, kterou budete moci přijmout od 15:00 do 17:40 ve zpovědní
místnosti u kaple sv. Leopolda.
SVÁTEK SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Ve pátek 4. října má svátek sv. František z Assisi. Tento jeho svátek oslavíme při mši svaté
v klášterním kostele sester kapucínek v 18:00. V 17:30 se můžete, spolu se sestrami, pomodlit
nešpory ze slavnosti sv. Františka. Mše svatá v kapli sv. Leopolda nebude.

