Informace pro všechny farnosti

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
3. LISTOPADU 2019

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Č.

44

Žalmová odpověď: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
NST 7:30 za + Jaroslava Klapku a za rodiče z obou stran
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 3. listopadu
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + rodiče Hesovy, prarodiče Václavkovy
31. NEDĚLE V
a Hesovy, za živou rodinu a za duše v očistci
MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Babice 11:30 poutní mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 4. listopadu
NST 18:00 za všechny narozené a zemřelé ve městě
Památka sv. Karla
Boromej., biskupa
Šternberk v říjnu 2019
úterý 5. listopadu
středa 6. listopadu
čtvrtek 7. listopadu
pátek 8. listopadu
sobota 9. listopadu
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky

Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11 -12
Újezd u Un. 14:00
Dalov 16:30
Sv. Leopold 18:00

mše svatá
za + maminku Kristýnu Tisoňovou
mše svatá
adorace NS
mše svatá (requiem za + Miluši Kašovou)
mše svatá
na poděkování za dar života syna Martina a za
duše v očistci

H. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

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

za živou a + rodinu Gecovu a Šimončiakovu
mše svatá
neděle 10. listopadu
mše svatá
za živou a + rodinu Hublarovu, Niklovu
32. NEDĚLE V
a Trávníčkovu
MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Domašov u Št. 10:00 poutní mše svatá ke cti sv. Martina
Jívová 11:00 mše svatá
ÚMYSL ŽIV. RŮŽENCE LISTOPAD 2019: za dar opravdové víry pro všechny pokřtěné
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.

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI 2019
Jívová – 3.11 (neděle) – po mši svaté (mše začíná v 11:00)
Šternberk – 3.11. (neděle) – 15:00 ,
Mladějovice – 3.11. (neděle) - 15:00
Dalov – 8.11 (pátek) – 15:45
Klášter sester – 8.11. (pátek) po ranní mši svaté (možnost modlitby u hrobů sester)

OD LOŇSKÝCH DUŠIČEK JSME DO BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
ODEVZDALI TYTO NAŠE ZEMŘELÉ:
Šternberk
Růžena Valíčková (z Babic) *03.03.1925, + 09.01.2019 - 93 let
Zdenka Stušková (ze Šternberka) *04.11.1940, + 12.02.2019 - 78 let
Anna Skokaničová (ze Šternberka) *05.07.1921, + 22.02.2019 - 97 let
Jan Kotrlý (z Oskavy) *02.12.1946, + 22.03.2019 - 72 let
Stanislav Tesař (ze Šternberka) *07.07.1934, + 07.08.2019 - 85 let
Marie Orságová (z Chabičova) *20.10.1929, + 14.08.2019 - 89 let
Josef Kusmič (ze Šternberka) *10.08.1929, + 22.09.2019 - 90 let
Vlasta Hackenwaldová (ze Šternberka) *07.09.1923, + 27.10.2019 - 96 let
Jívová
Zdeněk Janík (z Jívové) *15.11.1923, + 09.02.2019 - 95 let
Gizela Valovičová (z Hr. Petrovic) *21.12.1932, + 26.06.2019 - 86 let
Vlastimila Pavlincová (z Jívové) *12.03.1927, + 15.08.2019 - 92 let
Horní Loděnice
Božena Vaculčíková (z Dalova) *05.08.1930, + 08.10.2019 - 88 let
Újezd u Uničova
Jaroslav Studený (z Újezda) *15.01.1994, + 31.07.2019 - 25 let
Miluše Kašová (z Újezda) *26.12.1943, + 30.10.2019 - 75 let

Jak můžeme našim zemřelým pomoci?
Modleme se za zemřelé
Vzpomeňme na své zemřelé každý den v modlitbě, poděkujme Bohu za setkání s nimi a
svěřme je Božímu milosrdenství. Při modlitbě můžeme např. rozsvítit svíčku, která nám
připomíná samotného Krista, který je naším světlem.
Nechme za zemřelé sloužit mši svatou
Dnes je běžným jevem, že se nejčastěji kolem data úmrtí nechává za zesnulého nebo celou
rodinu sloužit mše svatá. Je ale dobré se této mše svaté také zúčastnit a nejen za ni panu
faráři zaplatit. Je to příležitost, aby se při zádušní mši svaté za zemřelého přimlouvala rodina
společně. O důležitosti eucharistické oběti byla přesvědčena již ve 4. století sv. Monika, když
adresovala tato slova svému synovi Augustinovi a jeho bratrovi: „Pochovejte toto tělo kdekoli
a nedělejte si s tím starost. Jen o to vás prosím, tam, kde budete, pamatujte na mě u oltáře
Páně.“
Získávejme pro zemřelé odpustky
Začátek listopadu je tradičně spojený s možností získat pro své zemřelé odpustky, dokonce i
plnomocné. „Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž
vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých
podmínek za pomoci církve, které jako služebnici vykoupení přísluší rozdělovat a používat
poklad zadostiučinění Krista a svatých,“ uvádí Katechismus katolické církve. (KKC 1471)

„Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství svatých, můžeme
jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli zproštěni časných trestů,
které si zasloužili za své hříchy,“ stojí dále v katechismu. (KKC 1479)
Plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci můžeme získat 1. listopadu
odpoledne a 2. listopadu po celý den při návštěvě kteréhokoli kostela. Kromě tří obvyklých
podmínek (svátosti smíření, sv. přijímání a modlitbě na úmysl svatého Otce) je podmínkou
pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a pomodlíme se tam
třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Odpouštějme našim zemřelým
Odpouštějme a prosme za milost, abychom dokázali odpouštět.
Čiňme za zemřelé zástupné pokání
Pokud zjistíme nějaké závažnější věci ze života našich zemřelých, můžeme za ně zástupně,
jako prorok Daniel (Da 9), činit pokání. Můžeme se např. vydat na pouť na nějaké poutní
místo, pravidelně se po nějakou dobu modlit litanie, novénu aj… a prosit o odpuštění a
požehnání do naší rodiny.
Dávejme almužnu za zemřelé
Církev také doporučuje almužny za zemřelé. Již ve 4. století sv. Jan Zlatoústý
uváděl: „Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat o tom,
že naše obětní dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu?“

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (říjen 2019)
Šternberk
Mladějovice H.Loděnice
Jívová
Újezd
NST
Farní
6.10.
1.160,610,1.100,1.929,1.966,4.871,13.10.
510,700,1.954,1.331,2.835,4.439,20.10.
8.220,400,3.390,3.000,5.964,13.814,27.10.
2.271,260,2.910,719,3.904,5.192,Těšíkov (10.10.) 423,-Kč; Babice (17.10.) 510,-Kč; Domašov u Št. (25.10.) 133,-Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Informace pro farnost Šternberk
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (10.11.): 1.čt. 2 Mak 75,1-2.9-14* 2.čt. 2 Sol 2,16-3,5* Ev. Lk 20,27-38*
Lektoři: NST – Martinková L., Chmelová F.; ZPM – Nováková V., Bajer T.
SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Dnes po mši svaté ve farním kostele jste všichni zváni na společné posezení ve farní místnosti.
LECTIO DIVINA NEBOLI POSVÁTNÉ ČTENÍ
Ve čtvrtek 7. listopadu v 19:15 jste všichni, kteří toužíte prohlubovat svůj duchovní život,
srdečně zváni na Lectio divina. Setkání trvá 45 minut a moderuje ho P. Josef.
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Další setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude dnes 3. listopadu v 16:00
na faře. Setkání starších kandidátů (nad 20 let) proběhne v neděli 10. listopadu v 16:00 na
faře.
POUŤ K SVATÉMU MARTINOVI V DOMAŠOVĚ U ŠTERNBERKA
Příští neděli 10. listopadu v 10:00 bude v Domašově u Šternberka poutní mše svatá. Zdejší
kostel je zasvěcen sv. Martinovi.

