NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10. LISTOPADU 2019 Č. 45
Žalmová odpověď: Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.

neděle 10. listopadu
32. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

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

Újezd u Un. 10:00
Domašov u Št. 10:00
Jívová 11:00
Klášter
7:30
pondělí 11. listopadu
Sv. Leopold 18:00
Památka sv. Martina
Tourského, biskupa

za živou a + rodinu Gecovu a Šimončiakovu
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Hublarovu, Niklovu
a Trávníčkovu
mše svatá
poutní mše svatá ke cti sv. Martina
mše svatá
mše svatá
za + Bedřicha Poláka, za živou a + rodinu
Polákovu a Krňávkovu a za duše v očistci

úterý 12. listopadu
Památka sv. Josafata,
biskupa a mučedníka

středa 13. listopadu
Památka sv. Anežky
České, panny

čtvrtek 14. listopadu
pátek 15. listopadu
sobota 16. listopadu
neděle 17. listopadu
33. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ
DEN VÝROČÍ
BENEDIKACE
FARNÍHO KOSTELA

Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:15 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá (patrocinium klášterní kaple)
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 11 -12 adorace NS
Babice 16:30 mše svatá
Klášter 7:30
Sv. Leopold 18:00
Klášter 7:30
Farní kostel 16:30
H. Loděnice 17:30

mše svatá
za + rodinu a za duše v očistci
mše svatá
za zakladatele města (requiem)
mše svatá

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

mše svatá
za živou a + rodinu Hublarovu, Niklovu
za občany města Šternberka
mše svatá
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.

UPOZORNĚNÍ!
Příští neděli 17. listopadu nebude ráno v 7:30 mše svatá v NST.
POZVÁNÍ KE SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBĚ PŘÍŠTÍ NEDĚLI
Všechny farníky, nejen ze Šternberka, srdečně zvu na slavnostní mši svatou v neděli 17.
listopadu v 9:00 ve šternberském farním kostele Zvěstování Panny Marie, kterou
bude celebrovat pomocný biskup olomoucký Msgre. Josef Nuzík.
Při této mši svaté poděkujeme za dar svobody, a zároveň oslavíme 236. výročí dne, kdy
tehdejší probošt augustiniánského kláštera Andreas Tempes požehnal v novém kostele oltář
a sloužil na něm první mši svatou.
POUŤ K SVATÉMU MARTINOVI
Dnešní neděli 10. listopadu v 10:00 bude v Domašově u Šternberku poutní mše svatá.
Zdejší kostel je zasvěcen svatému Martinovi.
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Další setkání starších kandidátů (nad 20 let) svátosti biřmování bude dnes 10. listopadu v
16:00 na faře. Setkání mladších kandidátů (do 20 let) proběhne v neděli 17. listopadu v
16:00 na faře.
ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání katolické víry bude ve čtvrtek 14. listopadu v
19:15 na faře. Tématem letošního roku bude liturgika, neboli hlubší porozumění mši svaté a
svátostem.Všichni jste srdečně zváni.
PATROCINIUM KLÁŠTERNÍHO KOSTELA SV. ANEŽKY ČESKÉ
Ve středu 13. listopadu oslavíme svátek sv. Anežky České. Sestry Klarisky-kapucínky
srdečně zvou, abychom spolu s nimi oslavili patrocinium jejich klášterní kaple večerními
chválami v 17:30 a slavnou mší svatou v 18:00, kterou bude celebrovat P. Bonaventura
Štivar, OFMCap. Všichni jsou srdečně zváni. Ráno mše svatá nebude.
MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 15. listopadu 2019 v 16:30 na faře.
V PŘÍŠTÍM TÝDNU BUDE KOSTELÍČEK UZAVŘEN
Z důvodu úprav interiéru bude příští týden Kostelíček (NST) na Olomoucké ulici uzavřen.
V pondělí tedy bude mše svatá v kapli sv. Leopolda v 18:00, ve středu pak u sester v
klášterní kapli sv. Anežky v 18:00, čtvrteční adorace bude v kapli sv. Leopolda a v neděli
17. listopadu bude mše svatá pouze ve farním kostele.
V pondělí 18. listopadu při večerní mši svaté v 18:00 bude v Kostelíčku benedikován nový
oltář a ambon.
SBÍRKA NA CHARITU
Příští neděli proběhne při mši svaté sbírka na Charitu.

KRABIČKA "PROSEBNIČKA"
Modlitební společenství naší farnosti umístilo na lavici uprostřed kostela krabičku. Zájemci
do ní mohou anonymně vkládat své prosby a intence. Společenství se za ně bude modlit.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (17.11.): 1.čt. Mal 3,19-20* 2.čt. 2 Sol 3,7-12* Ev. Lk 21,5-19*
Lektoři: ZPM – Smyčková J., Smyčka J.
POZVÁNÍ - INICIATIVA MANŽELŮM NABLÍZKU
Národní centrum pro rodinu nabízí vaší pozornosti iniciativu Manželům nablízku. Tato
iniciativa vzniká jako reakce na anonymitu, míjení se ve farnostech, na bolesti, které mnozí
manželé nesou, aniž by je měli komu svěřit. Mít těžkosti nebo krizi v manželství patří
k životu, ale není třeba na to být sám. Velkou službou druhému je naslouchání. Smyslem
iniciativy Manželům nablízku je povzbudit farnosti k zájmu o druhé a nabídnout
prostřednictvím naslouchání první pomoc manželům v těžkostech. Vy, kteří máte zájem se
dovědět více o budování manželství, o vytváření důvěry ve farnostech, o umění naslouchat
druhým, navštivte stránku www.manzelumnablizku.cz.
Současně Národní centrum pro rodinu zve na Mezinárodní seminář Manželům
nablízku. Nabídne témata spojená se službou naslouchání druhým, rozpoznání krizových
signálů v manželství a zkušenosti těch, kteří se už řadu let věnují manželům v těžkostech.
Speciálním hostem budou manželé Rino a Rita Ventrigliovi, kteří sami stáli před
rozvodovým řízením. (Tlumočení je zajištěno) Seminář Manželům nablízku se uskuteční
v sobotu 30. listopadu v Brně. Přihlášky a informace na www.manzelumnablizku.cz.
PETICE DOMA JE DOMA
Před nedávnem proběhla i v naší farnosti podpisová akce Doma je doma, jejíž smyslem
bylo podpořit financování organizacím zajišťující domácí péči. Pod tuto petici se v ČR
podepsalo zhruba 70 tisíc občanů, a také tato podpora výrazně pomohla k tomu, že došlo ke
schválení výraznější podpory těmto organizacím.
Závěrečná jednání byla velmi náročná a velmi napjatá. „Takřka do poslední chvíle před
vydáním úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví jsme nevěděli, kolik z našich
požadavků bude vyslyšeno. Ale podařilo se nám vyjednat zvýšení superhrubé mzdy sester
v domácí zdravotní péči o 10 tisíc korun, sestry tedy obdrží o 8 tisíc hrubého navíc. Bude
i lepší bodové ohodnocení výkonů. Podařilo se vyjednat i doplacení nespravedlivých
regulací za loňský a letošní rok. Nedokázali jsme prosadit vše, ale i tak celkové navýšení
činí zhruba 30 % oproti letošnímu roku,“ uvedla hlavní vyjednávačka za Charitu Ludmila
Kučerová.
Charita Česká republika je největší poskytovatel domácí zdravotní péče. Zajišťuje zhruba
třetinu celého segmentu. V oblasti domácí zdravotní péče, u jejíhož zrodu v roce 1991 stála,
poskytuje jejích 836 sester pomoc 37 400 klientům ročně, dalších zhruba 500 sester
poskytuje zdravotní péči v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.
Charita je také největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb
v České republice. Pomáhá rodinám, ženám, mužům i dětem bez ohledu na jejich věk, víru
nebo zemi původu.

