TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Charita Šternberk děkuje všem, kdo se zapojili svou
pomocí do Tříkrálové sbírky 2020
(koledníci, závozníci, kuchaři, ti, kdo se za vše modlili a
mnozí jiní, které nechceme opomenout).
Sbírka vynesla za celé Šternbersko částku 508 841,- Kč.
Výsledky obcí farností
Šternberk, Jívová, Mladějovice a Horní Loděnice:
Šternberk 228 375,- Kč
Chabičov 3 760,- Kč
Těšíkov 3 659,- Kč
Dalov 3 082,- Kč
Krákořice - nekoledovalo se
Babice 12 860,- Kč
Domašov u Šternberka 6 569,- Kč
Hlásnice 10 650,- Kč
Horní Loděnice 8 603,- Kč
Hraničné Petrovice 6 271,- Kč
Jívová 15 606,- Kč
Komárov 4 753,- Kč
Lipina 2 969,- Kč
Lužice 4 310,- Kč
Mladějovice 16 256,- Kč
Řídeč 6 099,- Kč.
Výsledky celého šternberského děkanátu budou vypsány v Charitních listech č. 1/2020.
Za Charitu Šternberk Jana Sládková

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

neděle 2. února
SVÁTEK
UVEDENÍ PÁNĚ
DO CHRÁMU
/HROMNICE/
pondělí 3. února
Památka sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka

úterý 4. února

Č.5

NST 7:30 za + rodiče Milana a Kláru Fromelovy a za
živou rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání pro rodinu Vyvozilovu a Krupovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v lednu 2020
Klášter 7:30 mše svatá

středa 5. února
Památka sv. Agáty,
panny a mučednice

čtvrtek 6. února
Památka sv. Pavla
Mikiho a druhů, muč.

pátek 7. února
sobota 8. února

Milí koledníci Tříkrálové sbírky,
děkujeme Vám za to, že jste i letos vyšli koledovat v 5 814 skupinkách a přinesli jste tak
mnoha lidem radost. Někteří se s vámi radovali z narození Pána Ježíše, jiné potěšil váš
zpěv a úsměv a všem jste dali příležitost udělat něco dobrého pro druhé, přispět na pomoc
potřebným lidem. Peníze, které jste vybrali, sice ještě nejsou všechny spočítané (viz https://
www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ ), ale zkuste Vy spočítat, s kolika lidmi jste se při
koledování setkali. Kolik bylo těch, kteří se díky vám stali o něco lepšími, protože dokázali
přispět na pomoc potřebným? Kolik jich asi bylo v celé republice, ve které letos koledovalo
24 916 skupinek?
Děkujeme Vám, Vašim rodičům, vedoucím skupinek, koordinátorům, kněžím, všem, kdo jste
se do tříkrálové sbírky zapojili.
P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
Václav Keprt, ředitel ACHO

2. ÚNORA 2020

Žalmová odpověď: Hospodin je mé světlo a má spása.

Sv. Josefiny Bakhity,
panny

NST 18:00 za děti a vnoučata
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Sv. Leopold 16 – 18 svátost smíření a adorace NS
Sv. Leopold 18:00 za všechny padlé ve světových válkách
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá

NST 7:30 na poděkování Pánu Bohu za dar života vnuka
Josífka a živou a + rodinu Hradilovu
neděle 9. února
Klášter 8:00 mše svatá
5. NEDĚLE
Mladějovice 8:30 mše svatá
V MEZIDOBÍ
Farní kostel 9:00 za + Pavlu Mejzlíkovou
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ÚNOR 2020: za naše nemocné a ty, kteří se o ně starají

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.

PODĚKOVÁNÍ
Vám všem, kteří jste se jakkoli podíleli na přípravě a průběhu Hromniční pouti matek
chci ze srdce poděkovat.
VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Dnešní neděle 9. února je poslední možnost navrhovat své kandidáty pro volby do
pastorační rady. Jména vámi navrhovaných, prosím, napište na lístek a předejte buď členům
volební komise (Marta Janíčková, Ludmila Nováková, Miroslav Vyvozil), farářovi nebo jej
vložte do označené krabice v kostele. Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který
má právo volit a který je ochoten plnit úkoly pastorační rady.
SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Po dnešní mši svaté ve farním kostele ve Šternberku jsou všichni farníci srdečně zváni na
společné posezení ve farní místnosti. Přijďte si vypít teplý čaj nebo kávu se svými sousedy
z lavice a zároveň se více navzájem poznat
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Dnešní neděli 2. února v 16:00 na faře mají setkání starší kandidáti svátosti biřmování.
Setkání mladších kandidátů proběhne v neděli 9. února v 16:00 na faře.
VALNÁ HROMADA ČLENŮ MÍSTNÍ SKUPINY ČKA
V úterý 4. února se koná členská schůze MS ČKA, na kterou zveme i naše příznivce,
přátele a potenciální zájemce o členství. Začátek v 18:00 ve společenské místnosti na faře.
Zve Dana Procházková.
LECTIO DIVINA NEBOLI POSVÁTNÉ ČTENÍ
Ve čtvrtek 6. února 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.
POZVÁNKA
POZVÁNKA NA FILMOVÝ VEČER
28. února 2013 se stala v nejmenším státu světa, ve Vatikánu, podivná událost: papež
Benedikt XVI. oznámil svoji rezignaci na úřad římského biskupa. Necelý měsíc na to byl
zvolen jeho nástupcem Jorge Mario Bergoglio, který pro sebe zvolil jméno František. Film
„Dva papežové“ je nejen nádherným uměleckým zpracováním těchto událostí, ale také
pronikavou sondou do životů těchto dvou postav. Srdečně Vás tedy všechny zvu na
společné sledování filmu, který se týká života nás všech. Promítat se bude v sobotu 8.
února v 19:00 na faře.
POZVÁNKA NA PLES CHARITY V ÚJEZDU U UNIČOVA
Charita Šternberk, středisko Uničov, pořádá PLES CHARITY, který se koná v sobotu 8.
února 2020 od 20:00 v Kulturním domě v Újezdu u Uničova. K tanci a poslechu hraje
skupina GAMA. Srdečně zvou pracovníci Charity v Uničově.
POZVÁNKA NA FARNÍ PLES VE ŠTERNBERKU
Všichni jste srdečně zváni na farní ples, který se uskuteční v sobotu 15. února 2020 ve
farních sálech. Začátek plesu je v 20:00. Součástí společenského programu bude též
tradiční tombola, a tak Vás farníky prosím o dary do tomboly (můžete je přinášet na faru).

POZVÁNKA NA FARNÍ KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE
Zveme všechny děti a jejich rodiče a také babičky i dědečky na farní karnevalové
odpoledne, které se uskuteční v neděli 16. února 2020 od 15:00 ve farních sálech. O naší
zábavu se postará Divadlo S RADOSTÍ. Shlédneme pohádku, zazpíváme si, zatančíme a
možná přijde i kouzelník. Drobné občerstvení bude zajištěno. Vstupné dobrovolné.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle: 9.2.: 1.čt. Iz 58,7-10* 2.čt. 1 Kor 2,1-5* Ev. Mt 5,13-16*
Lektoři: NST - Martinková L., Chmelová F.; ZPM – Janíčková M., Matějíček V.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
9.2. - Procházka V., Svatoň R.
NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (leden
(leden 2020
2020))
Šternberk
Mladějovice H.Loděnice
NST
Farní
1.1.
547,x
2.014,3.719,5.1.
710,390,1.512,3.973,12.1.
760,500,1.440,3.310,19.1. 14.622,950,480,6.201,26.1.
950,370,1.841,3.794,Těšíkov (1.1.- 2.231,-Kč; Babice (16.1.-770,-Kč; 30.1.-92,-Kč).

Jívová

Újezd

2.360,2.083,1.237,2.095,2.090,-

1.935,1.555,1.335,1.065,1.601,-

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKY V PASTORAČNÍ PÉČI V NEMOCNICÍCH
Vážení a milí přátelé,
srdečně vás zdravíme z Centra pro pastoraci nemocných.
Jedním ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné. Dovolujeme si Vás
proto oslovit k projevování lásky k bližnímu, a to konkrétně v návštěvách
o pacientů v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných,
o umírajících v hospici.
Prosíme vás o darování aspoň dvou hodinek volného času za měsíc těm, kteří tráví delší
dobu upoutaní na nemocničním lůžku.
K osvojení si znalostí a dovedností ke službě nemocným jsme pro vás připravili formačně
vzdělávací kurz v rozsahu 24 hod. přednášek a cvičení a 4 hodiny praxe v nemocnici.
Uskuteční se na Arcibiskupství olomouckém v Olomouci o sobotách v březnu a dubnu
2020.
Naše společná setkání zahájíme duchovní obnovou v sobotu 29. února 2020. Úvodní
promluvu pronese O. arcibiskup Jan Graubner. Další dvě promluvy a mši sv. bude mít
Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných.
Po společném obědě pak bude následovat přednáška ThLic. Michala Umlaufa:
Dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví.
Bližší informace o přihlášení naleznete na plakátku ve vývěsce.
Za vaši ochotu pomáhat děkují nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké.

