NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Z důvodu nemoci jsem minulý týden nebyl u našich nemocných, dovolí-li mně to zdraví tak
naše nemocné ve Šternberku navštívím ve čtvrtek 10.10. a v pátek 11.10. dopoledne.
MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 11. října v 16:30 na faře.

MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019
„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k
tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s
Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním
chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá
sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože „z
radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje,
nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši,
objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí…”
(Papež František, Evangelii Gaudium).
Toto je chvíle, kdy je třeba říci Ježíši Kristu: „Pane, nechával jsem se oklamávat, tisícero
způsoby jsem unikal před tvou láskou, ale nyní jsem znovu zde, abych obnovil svoji smlouvu s
tebou. Potřebuji tě ...“. Moc nám prospěje vrátit se k němu, poté co jsme se ztratili! - apeluje
papež František.
30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud,
kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový impuls
misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má
být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky.
Misijní poslání není určeno skupince vyvolených, ale celému Božímu lidu. Nikdo není z této
výzvy, kterou Ježíš na konci evangelií směřuje svým učedníkům vyjmut: „Jděte do celého světa
a hlásejte evangelium".
Každý z nás bychom měli překypovat zdarma obdrženou Boží láskou k nám, z
nalezeného smyslu našeho života, a chtít o ní vydávat svědectví. Papež František klade důraz na
tento úkol, který byl církvi svěřen. Každý z nás povolán zamyslet se nad tímto faktem: ,Já jsem
posláním na této zemi, a proto jsem na tomto světě´.
Papežská misijní díla (církevní organizace mající na starosti oblast misií) nám
nabízí možnost pro každý den Mimořádného misijního měsíce října 2019 čerpat z brožurky
drobných Misijních úvah. V papírové podobě si ji můžete objednat v Národní kanceláři
nebo přes online katalog misijních materiálů. Misijní úvahy si lze bezplatně stáhnout nově
také jako aplikaci do mobilu s operačním systémem Android. V Obchodě Google Play ji
najdete pod názvem Misijní měsíc říjen 2019 a od 1. října vám bude automaticky nabízet
jednotlivá zamyšlení podle data. Uživatelé pouze internetu či operačního systému iOS
mohou totéž využít na www.misijnimesic.maweb.eu Každý den se na výše uvedené
stránce objeví nové zamyšlení. Texty můžete číst v internetovém prohlížeči, a to jak na
počítači, tak v telefonu.
Připomínám, že misijní neděle proběhne i našich farnostech 20. října. Této neděli
bude předcházet v pátek 18. října misijní modlitební most, kterým se spojíme s celou církví v
naší zemi. Podrobnosti o jejím průběhu a přesném konání budou poskytnuty v příštím
informátoru.
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27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Žalmová odpověď: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
neděle 6. října
27. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

pondělí 7. října
Památka Panny Marie
Růžencové

úterý 8. října

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Klášter 7:30
NST 18:00

za farníky
mše svatá
mše svatá
za + rodiče Štenclovy a za živou rodinu
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v září 2019

Klášter 7:30 mše svatá

Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:15 mše svatá
NST 18:00 za Boží požehnání pro děti a jejich rodiny
Klášter 7:30 mše svatá
čtvrtek 10. října
NST 11 -12 adorace NS
Těšíkov 18:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
pátek 11. října
Dalov 16:30 mše svatá
Sv. Jana XXIII., papeže
Sv. Leopold 18:00 za + Irenu Lencovou
DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ KNĚŽSKÁ
POVOLÁNÍ V OLOMOUCI
sobota 12. října
15:00 - modlitba svatého růžence
1. SOBOTA V MĚSÍCI
16:00 - adorace před vystavenou Eucharistií
17:00 - pontifikální mše svatá
NST 7:30 za + manžela a syna a za živou rodinu
Martinkovu
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 13. října
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + členy rodin Faksové, Hlochové a Gajové
28. NEDĚLE V
a za dar víry a Božího požehnání pro rodiny
MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Hor.Loděnice 11:30 mše svatá
středa 9. října

ÚMYSL ŽIVÉHO RŮŽENCE ŘÍJEN 2019: za naše nemocné a ty, kteří je ošetřují
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
maaccee pprroo vvššeecchhnnyy ffaarrnnoossttii
SČÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ KATOLICKÝCH BOHOSLUŽEB
Letošní sčítání je naplánováno na dnešní neděli 6. října a bude probíhat tak, že každý návštěvník
bohoslužby dostane při vstupu do kostela jeden průzkumový lístek, kde, spolu s ostatními, před
koncem mše zatrhne příslušné kolonky. Samotným zatrháváním údajů na průzkumový lístek
bude provázet kněz předsedající bohoslužbě.
Sčítání návštěvníků nedělních bohoslužeb se koná vždy jednou za pět let a to v celé republice.
Spolu s ostatními zdroji informací slouží jednotlivým biskupům a generálním vikářům každé
diecéze k tomu, aby měli dostatečný přehled o situaci v diecézi, ale také aby znali strukturu
účastníků (věk, pohlaví a zda jsou výdělečně činní).
Sčítání je také významným zdrojem informací pro Českou biskupskou konferenci, která tak
může lépe sledovat vývoj v diecézích a účinněji soustřeďovat síly i prostředky k pastorační a
evangelizační práci v naší zemi. Sčítání je pochopitelně anonymní.

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. Zatím přihlášených není ani 10 ...
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.
POMOC LIDEM BEZ DOMOVA
Vzhledem k nastupujícímu chladnému počasí prosíme o pomoc lidem bez domova
prostřednictvím teplého oblečení, teplé obuvi, dek a spacích pytlů. Tyto komodity můžete
darovat do charitního šatníku každý všední den od 8:00 do 15:00 hodin. Vstup najdete v přízemí
Charity Šternberk na Opavské ulici č. 13. Všem případným dárcům předem děkujeme! Mgr.
Jana Sládková, duchovní asistent.
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.

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (září 2019)
Šternberk
Mladějovice
NST
Farní
2.273,4.729,1.9.
1.110,1.947,3.939,8.9.
1.108,2.947,6.145,15.9.
1.155,2.062,3.525,22.9.
1.790,1.949,2.992,29.9.
1.086,Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

H.Loděnice

Jívová

Újezd

220,350,260,200,470,-

2.213,1.950,3.608,2.367,966,-

1.165,956,1.557,1.089,1.321,-
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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
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (13.10.): 1.čt. Ex 17,8-13* 2.čt. 2 Tim 3,14-4,2* Ev. Lk 18,1-8*
Lektoři: NST – Novákovi, Šrámková J.; ZPM – Martinková M., Martinka P.
VÝSTAVA DĚTSKÉ TVOŘIVOSTI
Milé děti - mladší i starší!
Rádi bychom, abyste byly spoluautory výstavy, kterou připravujeme v rámci misijního měsíce
října. Výstava bude umístěna v prostorách křížové chodby farního kostela a bude tématicky
zaměřena na MISIE. Pomůžete nám tak, že nakreslíte obrázek nebo napíšete text na dané
téma. Doporučená témata obrázků a textů:
* Nakresli, jak si představuješ RADOST - radost je pro nás odměnou za službu druhým.
* Nakresli, jak si představuješ svého ANDĚLA STRÁŽNÉHO - Anděl znamená posel.
* Nakresli květiny - sv. Terezie z Lisieux je patronkou misií a byla nazývána "malou květinou".
NEBO
* Napiš, jak bys vysvětlil dětem z Afriky, co je to sněhulák.
* Mluvil jsi o Bohu nebo víře s nevěřícím kamarádem? Jak to dopadlo, jaká je Tvá zkušenost?
Obrázky a texty odevzdejte vyučujícímu v hodinách naboženství nebo přineste na dětskou mši
11.10.2019
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Dnešní neděli 6. října v 16:00 proběhne na faře setkání skupiny starších biřmovanců (nad 20
let), případně těch mladších, kteří se nezúčastnili setkání minulou neděli. Další setkání mladších
kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování pak bude v neděli 13. října v 16:00 na faře.
LECTIO DIVINA NEBOLI POSVÁTNÉ ČTENÍ
Ve čtvrtek 10. října v 19:15 jste všichni, kteří toužíte prohlubovat svůj duchovní život, srdečně
zváni na Lectio divina (LD). Jedná se o osvědčenou metodu četby Písma svatého a modlitby.
Účelem LD tedy není v první řadě vzdělávání o pravdách víry, ale o osobní setkání mezi
člověkem s Bohem, o naplnění života Božím slovem, které se stává modlitbou. Setkání trvá 45
minut a bude vás jimi provázet P. Josef.

