Římskokatolická farnost Jívová
a děkanát Šternberk
vás srdečně zvou na

POUŤ
K PANNĚ MARII BOLESTNÉ
do JÍVOVÉ u Šternberka
v úterý 15. září 2020
Program:

16:15 hod - modlitba růžence ve farním kostele
17:00 hod - slavnostní poutní mše svatá
18:00 hod - mariánská pobožnost inspirovaná sedmi
bolestmi Panny Marie

Pokud bude mezi šternberskými farníky zájem, objednám autobus.
Přihlašujte se, prosím, u mě osobně nebo telefonicky do středy 9. září.
Tato jívovská pouť navazuje na starobylou poutní tradicí, neboť do Jívové
se putovalo již v roce 1687. Poutníci přicházeli k milostnému obrazu
Bolestné Panny Marie, který přinesli jívovští farníci z pouti do
Čenstochové. Úcta k obrazu Panny Marie se velmi rozšířila o čemž svědčí
i evidence vyslyšených proseb v pamětní knize farnosti Jívová (do roku
1753 bylo zaznamenáno 164 případů). V dnešních dnech putujeme na
Jívovou, abychom si u Panny Marie na její mocnou přímluvu vyprosili
Boží ochranu, a také abychom činili pokání za všechny křivdy a hříchy,
které se udály v tomto kraji před II. světovou válkou, během války, a také
po válce

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

30. SRPNA 2020

Č. 35

Žalmová odpověď: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!
neděle 30. srpna
22. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí 31. srpna
úterý 1. září

NST
Klášter
Mladějovice
Šternberk F

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

Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Klášter 7:30
NST 18:00

Klášter 7:30 mše svatá

Klášter 7:30
Újezd u Un. 15-17
Újezd u Un. 17:00
NST 18:00
Klášter 7:30
čtvrtek 3. září
NST 11-12
Památka sv. Řehoře
Vel., papeže a uč.církve
Mladějovice 17:00
Klášter 7:30
pátek 4. září
Sv. Leopold 15-18
1. PÁTEK V MĚSÍCI
Sv. Leopold 18:00
sobota 5. září
Klášter 10:30
Památka Sv. Terezie Hor. Loděnice 17:30
středa 2. září

ADORAČNÍ DEN
V ÚJEZDU

z Kalkaty

za farníky
mše svatá
mše svatá
na poděkování za 24 let společného života
s prosbou o dary Ducha Sv. pro celou rodinu
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za + rodinu Horenskou, Janasovu, za duše
v očistci a za dar zdraví pro ž. rodinu Janasovu

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
za + manžela, ž. a + rodinu a za duše v očistci
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti
mše svatá (od 16:30 svátost smíření a adorace)

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření

za živou a + rodinu Klášterníkovu
pohřební mše svatá
mše svatá (od 17:00 svátost smíření a adorace)

1. SOBOTA V MĚSÍCI

neděle 6. září
23. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

NST 7:30 na poděkování za Boží ochranu a za dar zdraví
v čase pandemie
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za + Jana Eliáše, sourozence a rodiče
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (6.9.): 1.čt. Ez 33,7-9* 2.čt. Řím 13,8-10* Ev. Mt 18,15-20*
Lektoři: NST – Suk O.; Břečková L.; ZPM – Smyčková J.; Smyčka J.
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 ZA PRÁZDNINY NÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Vždycky, když něco hezkého prožijeme, tak je důležité projevit vděčnost. Věřím, že jste si
během prázdnin a dovolených odpočinuli a prožili mnoho radostných chvil. Za všechna tato
dobrodiní poděkujeme Pánu Bohu dnešní neděli 30. srpna ve farním kostele při krátké
adoraci v 16:00. Po adoraci budou požehnány školní aktovky dětí, a poté na zahradě u
táboráku budeme opékat a sdílet prázdninové zážitky. Moc se těšíme zvláště na všechny
školáky.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 4. září. Návštěva
starších a nemocných farníků v domě s pečovatelskou službou na Uničovské proběhne
příští pátek 11. září.
POBOŽNOST PRVNÍHO PÁTKU A ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Na první pátek 4. září zveme zvláště všechny školáky i jejich rodiče na mši svatou, která
bude sloužena v kapli sv. Leopolda v 18:00. Při adoraci i při mši budeme prosit Ducha
svatého, abychom byli otevřeni pro přijetí jeho darů po celý nový školní rok. Všechny děti
a též rodiče zvu ke svátosti smíření, kterou budete moci přijmout od 15:00.
INFORMACE PRO BIŘMOVANCE
Připomínáme "mladší" skupině biřmovanců, že ve dnech 4.-5. září pojedeme společně
na faru v Libině, kde prožijeme poslední fázi přípravy na biřmování. Účast pro biřmovance
je povinná.
Skupina starších biřmovanců bude mít společné setkání v Újezdu u Uničova v sobotu 12.
září. Prosím, na tento den si nic neplánujte.
Dále připomínám, že bych se s každým biřmovancem, ještě před biřmováním, rád setkal.
Tuto možnost během prázdnin využilo jen několik málo z vás. Prosím, abyste mě
kontaktovali, domluvíme se na termínu setkání. P. Antonín
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
SRPEN 2020: za ukončení šíření epidemie
ZÁŘÍ 2020: za ty, kteří vedou nebo učí naše děti

PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠTERNBERKU
1. a 2. třída
středa 12:30 (ZŠ Dr. Hrubého)
3., 4. a 5. třída
středa 13:00 (ZŠ Dr. Hrubého?)
6. a 7. třída
středa 14:00 (ZŠ Dr. Hrubého)
8. a 9. třída
pondělí 16:00 (fara)
Tento rozvrh je předběžný a jistě dojde k jeho finální úpravě. Prosím, abyste mně
telefonicky nebo mailem informovali, pokud by navržený rozvrh kolidoval se školní
výukou. Náboženství budou v tomto školním roce vyučovat P. Antonín, Mgr. Kateřina
Grygová a Mgr. Jana Sládková. Výuka náboženství začne v pondělí 14. září.

FOTOGRAFIE DO NÁSTĚNNÉHO KALENDÁŘE NA PŘÍŠTÍ ROK
Při zpracování nástěnného kalendáře se znovu můžete podílet na jeho tvorbě svými, jistě
vyvedenými, fotografiemi s církevní tématikou (okruh fotek je stále stejný, a to kostely a
jejich interiéry, sochy, kříže, Boží muka v krajině apod.) Od dnešní neděle, tj. 30. 8. 2020 do
29.
9.
2020
můžete
své
digitální
fotografie
zasílat
na
mailovou
adresu farnikalendar2021@seznam.cz, a to v počtu max. 2 ks na osobu. Fotografie posílejte
orientované klasicky na výšku a jen v dobré kvalitě. Přiložte text s názvy fotek a své (popř.
autorovo) jméno. Po skončení výběru budou návrhy z uvedené adresy smazány. Děkuji za
vaše příspěvky. J. Šindler.
OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ SESTRY MARIE MAGDALENY OD DUCHA SVATÉHO
S vírou ve vzkříšení těla a život věčný
oznamujeme, že v pátek 28. srpna 2020 zemřela
naše sestra Marie Magdalena od Ducha Svatého
(ing. Dana Slimaříková). Její život svěříme do
rukou Nejvyššího Pána v sobotu 5. září 2020 při
mši svaté v 10.30 hodin v klášterním kostele sv.
Anežky České ve Šternberku na Opavské ulici,
odkud ji doprovodíme na hřbitov sester.
Sestra Magdalena před smrtí vyslovila přání, aby
pozůstalí a přátelé namísto květinových darů
věnovali příspěvek organizaci SADBA na projekt adopce na blízko www.sadba.org. č. ú.
2000044192/2010.
sestry klarisky-kapucínky a rodina Slimaříkova

FARNOST ÚJEZD U UNIČOVA

ADORAČNÍ DEN V ÚJEZDU – STŘEDA 2. ZÁŘÍ
Zvu všechny farníky do kaple Panny Marie na odpolední adoraci,
která začne ve 15:00 a vyvrcholí slavením mše svaté v 17:00.
Během adorace budu k dispozici pro zájemce o svátost smíření.
Prosím, přijďte se duchovně osvěžit do blízkosti Boží – potřebujeme
to každý z nás. Můžeme říci, že barometrem naší víry je úcta
k eucharistickému Ježíši. Pamatujme, že tento den je den velikých
milostí a obdarování a je ohromnou příležitostí k duchovnímu růstu a
načerpání pokoje, který tento svět nemůže dát..

