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
(hlavním celebrantem bude P. Zdeněk Klimeš z Nivnice)
18:00 hod - mariánská pobožnost inspirovaná sedmi
bolestmi Panny Marie

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Č. 36

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

pondělí 7. září
úterý 8. září
Svátek Narození
Panny Marie

středa 9. září

čtvrtek 10. září

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

6. ZÁŘÍ 2020

pátek 11. září
sobota 12. září

neděle 13. září
24. 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
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za všechny narozené a + ve městě Šternberk
v srpnu 2020
Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + švagrovou Marii Markovou
a za duše v očistci
Klášter 7:30
mše svatá
NST 11-12
adorace Nejsvětější Svátosti
Hlásnice 17:30
mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 na poděkování za 8 let života syna Jiřího
Újezd u Un. 9:00 mše svatá
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30 za živou a + rodinu Baklíkovu a Martinkovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za Boží požehnání pro dceru Štěpánku
a za rodiny Geržovu a Havrlantovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Komárov 14:00 mariánská pobožnost u kapličky

SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (13.9.): 1.čt. Sir 27,33-28,9* 2.čt. Řím 14,7-9* Ev. Mt 18,21-35*
Lektoři: NST – Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Martinková M.; Martinka P.
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.

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠTERNBERKU
1. a 2. třída
středa 12:40 (ZŠ Dr. Hrubého; vyučující: Mgr. Jana Sládková)
3., 4. a 5. třída středa 13:30 (ZŠ Dr. Hrubého; vyučující: P. Antonín)
6. a 7. třída
středa 14:15 (ZŠ Dr. Hrubého; vyučující: P. Antonín)
8. a 9. třída
pondělí 16:00 (fara; vyučující: Mgr. Kateřina Grygová)
Tento rozvrh je již konečný. Výuka náboženství začne v pondělí 14. září.
POZVÁNKA PRO MALÉ HOLKY
Srdečně zveme na setkání Králíčků a malých Veverek v pátek 11.září 2020 v 16:00 ve farní
učebně. Vzpomeneme tam taky na letošní táboreček s Pipi Dlouhou punčochou. Na
všechny malé holky se moc těší Anežka D. a Pavla Š.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Návštěva starších a nemocných farníků v domě s pečovatelskou službou na Uničovské
proběhne příští pátek 11. září dopoledne.
INFORMACE PRO BIŘMOVANCE
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.
Prosím, abyste mě kontaktovali, domluvíme se na termínu setkání. P. Antonín
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ZÁŘÍ 2020: za ty, kteří vedou nebo učí naše děti
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.) 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.
VÝROBKY DĚTÍ NA POMOC ŠUMVALDU
Od dnešní neděle, v kostele ve Šternberku, je vzadu na stolku košíček s drobnostmi, které
vytvořily děti letos na příměstském táboře na faře ve Šternberku. Za dobrovolný příspěvek
si můžete odnést tyto výrobky a peníze za ně pošleme do Šumvaldu na pomoc lidem
zasaženým bleskovou povodní letos v červenci."

MARIÁNSKÁ POBOŽNOST V KOMÁROVĚ
Všichni jste srdečně zváni na mariánskou pobožnost v neděli 13. září na 14:00 ke kapličce
do Komárova. Zdejší kaple je zasvěcená Jménu Panny Marie.

POUŤ NA KALVÁRII V MLADĚJOVICÍCH

Svátek Povýšení sv. Kříže budeme letos slavit v neděli 13. září, a tak jste všichni srdečně
zváni na Kalvárii do Mladějovic. V 15:00 se vydáme na mladějovickou Kalvarii, kde
budeme Ježíše Krista doprovázet na jeho křížové cestě.

