Římskokatolická farnost Jívová
a děkanát Šternberk
vás srdečně zvou na

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

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
neděle 13. září
24. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí 14. září
Svátek
Povýšení svatého Kříže

úterý 15. září
Památka
Panny Marie Bolestné

středa 16. září
Památka sv. Ludmily,
mučednice

čtvrtek 17. 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

Č.
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Žalmová odpověď: Hospodin je milosrdný a milostivý!

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

13. ZÁŘÍ 2020

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

pátek 18. září
sobota 19. září
neděle 20. září
25. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Mimořádná měsíční
sbírka na opravy

NST
Klášter
Mladějovice
Šternberk F

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

za živou a + rodinu Baklíkovu a Martinkovu
mše svatá
mše svatá
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
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + bratra Albína Tisoně
Klášter 7:30 mše svatá
JÍVOVÁ 17:00 poutní mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za živé a + členy rodin Hřebíčků a Kořenků
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za živou a + rodinu Hublarovu a Niklovu

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

za živou a + rodinu Vepřekovu
mše svatá
mše svatá
na poděkování za 22 let společného života
mše svatá
mše svatá

SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (20.9.): 1.čt. Iz 55,6-9* 2.čt. Flp 1,20-24.27* Ev. Mt 20,1-16*
Lektoři: NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Švecová P.; Richter S.
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.

ROUŠKY OPĚT I V KOSTELE
Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem osobám s účinností ode
dne 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo
bydliště nebo místo ubytování až na některé výjimky specifikované v tomto opatření.
Z tohoto nařízení vyplývá, že od 10. 9. 2020 jsou povinné roušky v
prostorách kostelů pro účastníky bohoslužeb. Roušku je možné sundat před přijetím
svatého přijímání.
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.
KONCERT NA PODPORU ÚJEZDSKÝCH VARHAN
V pátek 18. září v 17:30 v kostele sv. Jana Křtitele v Újezdu u Uničova proběhne
koncert na kterém vystoupí Karla Ďubková (varhany) a místní újezdská schola. Po koncertu
bude na faře občerstvení. Veškerý výtěžek z koncertu bude věnován do fondu generální
opravy újezdských varhan. Těšíme se na vás a děkujeme za vaši štědrost.
XIV. BENEFIČNÍ KONCERT CHARITY
Charita Šternberk zve farníky na XIV. Benefiční koncert, který se uskuteční v sobotu 19.
září 2020 v 17:00 v Kulturním domě ve Šternberku.
Předprodej vstupenek je možný na ekonomickém oddělení charity nebo v Informačním
centru na Horním nám. Výše vstupného je 300 Kč nebo před koncertem za 350 Kč. Přijďte
podpořit charitní služby a poslechnout si muzikálové melodie Leony Machálkové.
NENÍ BIBLE JAKO BIBLE
ČKA Šternberk zve 22. září v 18:00 na přednášku doc. Petra Chalupy o nejnovějších
překladech Písma do češtiny. Přednáška se bude konat ve společenské místnosti na faře.
Bude nutné dodržovat veškerá nařízená opatření v souvislosti s epidemií, je i možné, že
bude tato akce zrušena. Informace sledujte ve Zvěstování 25. neděle a na www.ckast.webnode.cz

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.

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
Také dnešní neděli, 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." Minulou neděli - v kostelíčku - přispěli na
tento účel farníci částkou 1.560,- Kč. Velmi děkujeme.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ZÁŘÍ 2020: za ty, kteří vedou nebo učí naše děti
NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (srpen
(srpen 2020
2020))
Šternberk
Mladějovice H.Loděnice
Jívová
Újezd
NST
Farní
2.8.
945,450,1.670,2.520,2.150,4.658,9.8.
600,460,1.440,3.728,1.770,3.467,16.8.
1.612,830,1.860,1.500,2.820,5.746,23.8.
2.150,590,5.554,1.440,2.105,5.231,30.8.
990,480,3.457,1.116,2.480,5.211,Těšíkov (8.8.- 1.900,-Kč); Kaplička Šternberk (15.8.- 2.303,-Kč);Babice (27.8.- 1.960,-Kč).

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM P. ANTONÍNA POSPÍŠILA
V pondělí 14. září 2020 se významného jubilea 95 let dožívá kněz olomoucké arcidiecéze
P. Antonín Pospíšil, rodák z Horních Nětčic ve farnosti
Soběchleby. Slavnostní bohoslužba s poděkováním za dar
jubilantova života se uskuteční v pondělí 14. září 2020 od 18:00 v
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích.
Přímý přenos mše svaté bude přenášen na stránkách
www.facebook.com/FarnostSobechleby.
P. Antonín prožil mnoho svých kněžských let také v našem
děkanátu: 1980-1992 administrátor na Jívové (dojížděl z Dolan);
1992-2005 farář na Jívové (dojížděl i do Hraničných Petrovic a do
Domašova nad Bystřicí).
Papež Benedikt XVI. jmenoval Antonína Pospíšila v roce 2010
kaplanem Jeho Svatosti. V současné době žije v Brně-Žabovřeskách.

