HROMNIČNÍ POUŤ MATEK 2021
V sobotu 6. února se v naší farnosti uskuteční Hromniční
pouť matek. Pouť je oslavou mateřství a povzbuzením pro
všechny matky, které se modlí za své děti. Vzhledem
k pandemické situaci bude mít letošní pouť jiný průběh
než v minulých letech. Zásadní změnou je to, že na letošní
pouť nepřijedou matky z jiných farností, zúčastnit se jí
může pouze 50 osob (místo na mši je nutné rezervovat,
pokud nebudete mít rezervaci, tak vás do kostela
nebudeme moci vpustit). Nemožnost účasti obvykle velkého zástupu matek letos alespoň
trochu kompenzuje to, že celá mše svatá bude vysílána přímým přenosem prostřednictvím
TV Noe. Začátek je tedy v 18:00.
Mši svatou bude celebrovat Msgre. Josef Nuzík, pomocný biskup z Olomouce, který je
Českou biskupskou konferencí, mimo jiné, pověřen i péči o rodiny.
Při této mši svaté nebude probíhat klasická sbírka, ovšem vzadu na stolečku bude košík,
kde mohou matky přispět na činnost TV Noe.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 6. února.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
2.2.: 1.čt. Mal 3,1-4* 2.čt. Žid 2,14-18* Ev. Lk 2,22-40*
Lektoři: 18:00 – Janíčková M., Matějíček V.
7.2.: 1.čt. Job 7,1-4.6-7* 2.čt. 1 Kor 9,16-19.22-23* Ev. Mk 1,29-39*
Lektoři: 7:30 – Novákovi, Šrámková D.; 9:00 – Hýžová L., Nikl V.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
7.2. – Procházka V., Svatoň R.
TRIDUUM MODLITEB MATEK- LEDEN 2021
Matky naší farnosti jsou zvány na společnou třídenní modlitbu matek, která vyvrcholí
dnešní neděli 31. ledna v 17:30 v kapli sv. Leopolda. Motto setkání: Iz 45,20-25
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LEDEN 2021: za opětné sjednocení křesťanů pod jednou viditelnou hlavou Petrova
nástupce dle Kristova ustanovení.
TERMÍN KONÁNÍ SLAVNOSTI UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ
Slavnost udělování svátosti biřmování ve Šternberku se bude konat v neděli 30. května
2021 v 10:00. Prosím, aby si tento termín zapsali kandidáti svátosti biřmování a
informovali i své kmotry.
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.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
31. LEDNA 2021 Č.5
Texty Božího slova dnešní neděle
1. čt. – Dt 18,15-20; 2. čt. – 1 Kor 7,32-35; Evangelium: Mk 1,21-28
Mezizpěv* Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
Šternberk F 7:30 na poděkování Pánu Bohu za 65 let života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 31. ledna
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Brázdilovu a Bouchalovu
4. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
a za dar víry
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 11:30 mše svatá (volná intence)
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za všechny narozené a zemřelé ve městě
pondělí 1. února
Šternberk v lednu 2021
úterý 2. února
Klášter 7:30 mše svatá
Svátek Uvedení Páně do
chrámu /HROMNICE/
Šternberk F 18:00 mše svatá (volná intence)
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Den zasvěceného života

středa 3. února
Památka sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka

čtvrtek 4. února
pátek 5. února
Památka sv. Agáty,
panny a mučednice

sobota 6. února
HROMNIČNÍ
POUŤ MATEK
neděle 7. února
5. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 na poděkování Pánu Bohu za dar života
s prosbou o ochranu a pomoc Boží ve stáří
Klášter 7:30 mše svatá
Domašov n. B. 13:30 mše svatá (requiem za + Marii Hlavinkovou)
Šternberk F 17-18 adorace Nejsvětější Svátosti; svátost smíření
Klášter 7:30 mše svatá
Šternberk F 16-18 adorace Nejsvětější Svátosti; svátost smíření
Šternberk F 18:00 za + rodiče Pročkovy, + tetu Annu
Skokaničovou a za živou rodinu
Klášter 7:30 mše svatá
Šternberk F 18:00 za Boží požehnání pro matky a otce v našem
národě
Šternberk F 7:30 mše svatá (volná intence)
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 na poděkování za 30 a 60 let života s prosbou
o Boží požehnání pro rodinu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 11:30 za farníky

Červeně označené termíny mší svatých znamenají nutnost rezervovat svoji účast na www.farnoststernberk.cz.
Rezervace jsou nutné také na mše svaté u sester kapucínek na tel.číslo: 731638895.

ROK 2021 - ROK SVATÉHO JOSEFA 8.12.2020-8.12.2021
„Dar zvláštních odpustků” spojených s Rokem
sv. Josefa oznamuje dekret Apoštolské
penitenciárie.
Dar plnomocných odpustků lze získat za
obvyklých podmínek, mezi které patří svátostná
zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl
Svatého otce. Věřící musejí odmítnout veškerou
zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených s
Rokem sv. Josefa při příležitostech určených
Apoštolskou penitenciárií.
Dekret připomíná, že sv. Josef byl mužem
modlitby, který také dnes všechny zve k
prohloubení vztahu s Otcem, dovolujícímu
rozpoznat Jeho vůli v životě. Plnomocné
odpustky může získat ten, kdo se nejméně na
30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou
Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení
či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou Mariina snoubence.
Sv. Josef byl spravedlivým mužem střežícím hluboké tajemství svého srdce. Pomáhá
objevovat hodnotu ticha a poctivosti v plnění každodenních povinností. Také ti, kdo
během tohoto roku po jeho příkladu vykonají skutek tělesného či duchovního
milosrdenství, mohou získat plnomocné odpustky.
Nejdůležitějším rysem Josefova povolání byl úkol střežit Svatou rodinu z Nazareta. Aby
všechny křesťanské rodiny pocítily pozvání vytvářet atmosféru jednoty, lásky a
modlitby, je dar plnomocných odpustků rozšířen také na rodiny nebo snoubence, kteří
se společně modlí růženec.
Papež Pius XII. zavedl 1. května 1955 svátek sv. Josefa Dělníka s poukazem na důstojnost
práce a s úmyslem inspirovat sociální život a zákony, založené na rovném rozdělení práv a
povinností. Plnomocné odpustky budou moci získat také ti, kdo svěří svou každodenní
práci sv. Josefovi.
Sv. Josef je rovněž patronem lidí v nebezpečných situacích, trpících, donucených k útěku a
osamocených. Apoštolská penitenciárie oznamuje možnost získat plnomocné odpustky
také pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv.
Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu
pro křesťany vystavené různým formám útlaku. Jako zvláště vhodné příležitosti získání
plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března a 1. května,

ale také svátek Svaté rodiny, Neděle sv. Josefa podle byzantské tradice, 19. den
každého měsíce a každá středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv.
Josefu.
V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků rozšířen
zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova.
Podmínkou v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem
stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa
spojená s obětí vlastního utrpení.
Zdroj: Vatican News
MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA V ROCE SVATÉHO JOSEFA:

Buď zdráv, ochránce Vykupitele,
a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
v tebe doufala Maria.
S tebou se Kristus stal člověkem.
Svatý Josefe, ukaž se otcem i nám,
veď nás cestou života.
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,
a braň nás před vším zlem. Amen.
ZÁSVĚTNÁ MODLITBA V ROCE SVATÉHO JOSEFA:

Velký Patriarcho a patrone Kristova Tajemného těla - Církve, svatý Josefe!
Od stvoření světa jsi byl Bohem vyvolený, aby ses stal hlavou Svaté rodiny,
pěstounem vtěleného Syna Božího a snoubencem přesvaté Panny Marie. V chudobě, v
pronásledování, ve vyhnanství, v nedostatku a v odříkání všeho druhu jsi vždy usilovně
plnil Boží vůli, vynikal jsi dobrotou, bohabojností a neúnavnou službou druhým. Stal
ses tak pro všechny generace vzorem muže, manžela, otce i světce, křesťanským
symbolem zbožnosti, pokory lásky a čistoty. V jednotě s naším papežem Františkem
dnes o slavnosti Matky Boží Panny Marie zasvěcuji a svěřuji sebe, kněžstvo, členy
řeholních společenství i všechen lid královéhradecké diecéze pod Tvou mocnou
ochranu.
Kéž se - na Tvoji přímluvu - zacelí bolestná rána pandemie, kéž lidé litují
svých hříchů a obrátí se k Bohu, kéž osoby duchovní vedeny Duchem Svatým zahoří
ctnostmi pro Boží království. Kéž se v nás obnoví vědomí naší úplné závislosti na Bohu
a oživí upřímná vděčnost za dary, kterými nás Pán dnes a denně zahrnuje. Kéž se
ozdraví vztahy ve veřejném životě, v politice a ve společnosti, kéž se obnoví a posvětí
naše rodiny a vztahy v nich, kéž skrze svátost manželství lidé znovu objeví vznešenou
krásu Původce veškerého bytí, dobra a lásky.
Před Bohem se Ti dnes cele odevzdáváme, prosíme o Tvou trvalou
přímluvu u Pána, o ochranu a pomoc v našem povolání, v životních křížích, v
opuštěnosti, nemocech, stáří i v hodině naší smrti.
Svatý Josefe, oroduj za nás!
Apoštolský list věnovaný sv. Josefovi najdete: www.pastorace.cz/tematicke-texty/patris-cordeotcovskym-srdcem-josef-miloval-jezise-apostolsky-list-papeze-frantiska-ze-dne-8-12-2020

