otce, kteří plní svoji otcovskou úlohu s těžkostmi, ne vždy zapříčiněnými jejich vinou. Ať
s pomocí svatého Josefa zodpovědně plní povinnosti hlavy rodiny.
MODLITBA: Svatý Josefe, ty jsi vzor a patron všech otců rodin, nauč je křesťansky chápat
povinnosti. Naplňuj radostí srdce rodičů, kteří odevzdávají život svým dětem. Ať se otcové
starají o svoje rodiny tak, jak ses ty staral o svatou rodinu v Nazaretě. Ať žijí svůj rodinný
život s Ježíšem. Vypros jim, aby je žádné životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha
a ochladit jejich vzájemnou lásku. Svatý Josefe, svěř Bohu všechny otce, kteří se starají
o svoje rodiny, a zejména ty, kteří svoje povinnosti vykonávají s těžkostmi. Amen.
Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, patrone otců rodin, oroduj za nás!
4. DEN – 12. března
Ochránce chudých
ÚVAHA: Svatá Rodina se řadila mezi chudé. Neměli jiný majetek kromě toho, který
těžkou prací získal svatý Josef. Ten jako hlava rodiny jistě těžce nesl, že nemůže Kristu
zajistit blahobyt a podmínky hodné jeho osoby. Ale Pán Ježíš chtěl bydlet a žít právě
v takové rodině. Nemůžeme pochybovat, že svatý Josef vynikal mezi svými sousedy
a příbuznými. Určitě byl ochotný, štědrý a starostlivý, když šlo o dobro druhých. Byl vždy
připravený pomáhat a přispět dobrou radou. Nemohl přece jinak, když plnil tak vznešenou
úlohu a čestnou povinnost.
MODLITBA: Svatý Josefe, ty jsi byl chudý a nestyděl ses za svoji bídu, bez reptání jsi žil
ve shodě s Boží vůlí. Posilňuj v našich srdcích živou víru, že Bůh nikdy neopustí ty, kteří
v něho doufají a věrně mu slouží. Vypros potřebné milosti všem, kteří trpí nedostatkem.
A těm, kteří jsou ochotni pomáhat chudým rodinám duchovně i hmotně a dělí se o svůj
majetek, ať Bůh dá štěstí v životě a bohatou odměnu na věčnosti. Amen.
Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, ochránce chudých, oroduj za nás!
5. DEN – 13. března
Vzor pracujících
ÚVAHA: Práce je povinností každého člověka, a ani svatý Josef, navzdory tomu, že byl
Bohem vybraný za pěstouna Syna Božího, nebyl od ní osvobozený. Jako tesař těžce
pracoval, aby uživil svatou Rodinu. Zakusil nejistotu zítřka i tíhu podstoupených námah.
Pán Ježíš bezpochyby pomáhal svému pěstounovi jako dorůstající mladík i jako dospělý
muž. Modleme se za lidi, kteří těžce pracují, aby uživili sebe a svoje rodiny. Prosme Boha
zejména za nezaměstnané, aby si dokázali najít dobré zaměstnání a tak uživit i své nejbližší.
MODLITBA: Svatý Josefe, ty znáš cenu dřiny i pot těžké práce, kterou jsi vykonával, abys
svaté Rodině zajistil důstojné životní podmínky. Prosíme tě, zahrň starostlivostí svého
otcovského srdce všechny těžce pracující. Vezmi je pod svou ochranu. Ať všichni dostanou
spravedlivou mzdu za svoji práci, aby jejich rodiny netrpěly hladem a nežily v nedostatku.
Nezapomínej, živiteli svaté Rodiny, na ty, kteří nemají práci a marně ji hledají.
Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, vzore pracujících, oroduj za nás!

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
3. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ

7. BŘEZNA 2021

Č. 10

Texty Božího slova dnešní neděle

1.čt. Ex 20,1-17* 2.čt. 1 Kor 1,22-25* Ev. Jan 2,13-25*
Mezizpěv* Pane, ty máš slova věčného života.
Šternberk F 7:30 za živou a + rodinu Břečkovu a za duše v
očistci
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá (od 8:00 svátost smíření)
neděle 7. března
Šternberk F 9:00 za + rodinu Sládkovu a Kašovu s prosbou
3. NEDĚLE V
o Boží požehnání pro živou rodinu
DOBĚ POSTNÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá (od 9:30 svátost smíření)
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 11:30 za farníky
Šternberk F 15:00 pobožnost křížové cesty
Újezd u Un. 15:00 pobožnost křížové cesty
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 8. března
NST 18:00 za + Márii
Klášter 7:30 mše svatá
úterý 9. března
Šternberk F 18:00 mše svatá – začátek novény k sv. Josefovi
středa 10. března
čtvrtek 11. března
pátek 12. března
sobota 13. března

neděle 14. března
4. NEDĚLE V
DOBĚ POSTNÍ

Klášter 7:30
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11-12
Sv. Leopold 17-18
Klášter 7:30
Šternberk F 18:00
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Šternberk F 11:30
Šternberk F 15:00
Mladějovice 15:00

mše svatá
za dar víry pro neteře a jejich rodiny
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření
adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření

mše svatá
na poděkování za 60 let života s prosbou o
Boží požehnání do dalších let
mše svatá
mše svatá
za + Jan Hradila a za živou a + rodinu
Hradilovu, Vrbovu a Králíčkovu
mše svatá
mše svatá
za + rodiče Šindlerovy
mše svatá (od 9:30 svátost smíření)
mše svatá
mše svatá (volná intence)
pobožnost křížové cesty
pobožnost křížové cesty

Červeně označené termíny mší svatých znamenají nutnost rezervovat svoji účast na www.farnoststernberk.cz.

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.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ 2021 VE ŠTERNBERKU:
Během letošní postní doby budou ve Šternberku pobožnosti křížové cesty:
v neděli ve farním kostele v 15:00 (zodpovědní za vedení nedělní pobožnosti viz dole)
7.3. – muži
14.3. – ženy
21.3. – biřmovanci
28.3. – P. Josef
Po pobožnosti křížové cesty se společně pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství a
uctíme ostatky svatého kříže.
1. DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ
První modlitební setkání v rámci duchovní přípravy na slavnost biřmování proběhne
v pátek 12. března. Zahájíme slavením mše svaté v 18:00, po níž bude následovat cca
půlhodinová modlitba. Zváni jsou nejen biřmovanci, ale také kmotři a kmotry biřmovanců a
ostatní farníci.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
NEDĚLE (14.3.): 1.čt. 2 Kron 36,14-23* 2.čt. Ef 2,4-10* Ev. Jan 3,14-21*
NST – Suk O.; Břečková L.; ZPM – Švecová P., Richter S.

ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
14.3. – Gerža A., Vémola M., Bajer T.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
BŘEZEN 2021: za dar moudrosti pro ty, kteří mají odpovědnost za druhé
POZVÁNKA NA MODLITBU NOVÉNY PŘED SLAVNOSTÍ SV. JOSEFA
Jak jistě dobře víte, tento rok je rokem svatého Josefa. Slavnost tohoto mocného ochránce
církve a rodin budeme liturgicky slavit v pátek 19. března. Abychom se na tuto slavnost
připravili také duchovně, a zároveň si připomenuli ctnosti sv. Josefa zvu Vás všechny na
modlitbu novény k tomuto světci. Tuto novénu se budeme modlit od úterý 9. března do
čtvrtku 18. března (v neděli modlitba novény nebude) čtvrt hodiny před začátkem mše
svaté, ve čtvrtek po adoraci v 18:00. Všichni jste srdečně zváni. Vy, kteří se této modlitby
nebudete moci účastnit přímo v kostele se k nám můžete přidat doma (modlitba novény je
na druhé straně Zvěstování).
SVĚDECTVÍ DŮVĚRY KE SV. JOSEFOVI OD SVATÉ TEREZIE OD JEŽÍŠE:
Já si naopak zvolila za svého přímluvce a patrona sv. Josefa a svěřila jsem se mu s
nadšením. Tento můj otec a ochránce mi pomohl v nesnázi, do které jsem se dostala, a v
mnoha jiných daleko těžších, v nichž šlo o mou čest a o spásu duše.
Viděla jsem jasně, že jeho pomoc byla vždy větší, než jsem mohla doufat. Nevzpomínám
si, že bych ho někdy prosila o nějakou milost, aniž bych ji hned nedostala. A je to úchvatné
vzpomínat na velkou přízeň, kterou mě Pán zahrnul, a na nebezpečí pro i duši i tělo, z
něhož mě vysvobodil na přímluvu tohoto požehnaného světce.
Sama jsem mnohokrát zakusila, jak veliká je přízeň sv. Josefa, a proto bych chtěla, aby se o
tom všichni přesvědčili a byli jeho ctiteli. Nepoznala jsem člověka, který by ho opravdu ctil
a prokazoval mu nějakou službu, aniž by nerostl ve ctnosti. On totiž pomáhá tomu, kdo se
mu svěřuje. Už po několik let ho vždy prosím na jeho svátek o nějakou milost a vždy jsem
vyslyšena. A jestliže má prosba není zcela správná, on ji zaměří k mému většímu dobru.
Toho, kdo mi nevěří, prosím jen pro lásku Boží, aby to zkusil, a pozná z vlastní zkušenosti,
jak je prospěšné svěřit se tomuto slavnému patriarchovi a uctívat ho. Zvláště lidé oddaní

modlitbě mají mít k němu důvěrný vztah, neboť nevím, jak je možno myslet na královnu
andělů a jak mnoho vytrpěla s malým Ježíškem a nevzdávat díky svatému Josefovi, který
jim byl takovou oporou.
Kdo nemá učitele, který by ho naučil, jak se má modlit, zvol si za vůdce tohoto slavného
světce a nezmýlí se.
MODLITBA NOVÉNY KE SV. JOSEFOVI
1. DEN – 9. března
Patron a vzor snoubenců
ÚVAHA: Bůh zjevil svatému Josefovi skrze anděla tajemství příchodu Syna Božího
na svět. Svatý Josef, poslušný Božímu vnuknutí, přijal pod svou střechu Marii
v požehnaném stavu. Tím poskytl přístřeší samotnému Ježíšovi – Vykupiteli světa, kterého
Maria přinesla pod svým srdcem do jeho domu. Svěřme Bohu a ochraně sv. Josefa všechny
snoubence a ty, kteří mají v úmyslu založit si rodinu.
MODLITBA: Prosíme tě, Bože, pro zásluhy sv. Josefa, snoubence Nejsvětější Bohorodičky
a ochránce sv. Rodiny, požehnej snoubencům, kteří touží založit rodinný krb. Naplň jejich
srdce duchem lásky, oběti a zbožnosti. Když na sebe berou tuto úlohu, ať tak konají podle
vzoru sv. Josefa a svěřují s důvěrou budoucnost vznikající rodiny do milujících rukou
Božích. Svatý Josefe, ubytuj se v jejich domě spolu s Ježíšem a Marií. Amen.
Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, patrone snoubenců, oroduj za nás!
2. DEN – 10. března
Ochránce lidí bez domova
ÚVAHA: Svatého Josefa velmi bolelo, když nenašel v Betlémě důstojné místo pro narození
očekávaného Spasitele. Tuto bolest však snášel mlčky, pokorně odevzdaný do vůle Boží,
plný živé důvěry v Boží Prozřetelnost. Bez reptání snášel všechny těžkosti, které ho
v životě potkaly. Svěřme Bohu a ochraně sv. Josefa rodiny bez domova, hledající ubytování
a strádající kvůli nedostatečnému bydlení.
MODLITBA: Svatý Josefe, ty znáš bolesti a utrpení, které provázejí starosti s hledáním
střechy nad hlavou. Sám jsi to zakusil jak v Betlémě, tak na útěku v Egyptě. Vezmi pod svoji
ochranu rodiny, které nemají obydlí, zvlášť matky s malými dětmi a všechny, kteří jsou
nuceni žít za hranicemi svojí vlasti. Postarej se o matky v požehnaném stavu a všechny
rodiny čekající na narození děťátka. Nauč je snášet v tichosti a pokoji nejistotu zítřka
a všechny životní těžkosti s důvěrou v Boží Prozřetelnost.
Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, ochránce lidí bez domova, oroduj za nás!
3. DEN – 11. března
Patron otců rodin
ÚVAHA: Svatý Josef očekával s velkým dojetím narození Ježíše Krista. Klaněl se Božímu
Dítěti, které bylo v Betlémě položené do chudých jeslí na slámu. Ve vyhnanství v Egyptě
bděl nad jeho bezpečím, v Nazaretě obstarával všechny životní potřeby Syna Božího. Jako
pěstoun Pána Ježíše byl stále při něm, bydlel, pracoval, modlil se s ním. A Ježíš jako dítě
a mladík miloval svatého Josefa a vážil si ho jako dobrý syn svého otce. Modleme se za

