MODLITBA: Svatý Josefe, který jsi pozemský život zakončil na rukou Ježíše a Marie,
vypros nám trvalou lásku k Bohu do konce našeho pozemského putování, a spolu s Ježíšem
a Marií přijď pro nás v poslední hodině našeho života, abychom mohli šťastně vejít
do království světla a pokoje. Svěřujeme ti všechny, kteří se blíží ke konci svého
pozemského putování. Ať šťastně odejdou z tohoto světa v přítomnosti Ježíše, Marie i tebe,
svatý Josefe – patrone umírajících!
Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, patrone umírajících, oroduj za nás!
9. DEN – 18. března
Přímluvce v nebi
ÚVAHA: Bůh svěřil svatému Josefovi ochranu svého Syna Ježíše a jeho Neposkvrněné
Matky na zemi, a hojně se mu odměnil za věrnou službu štěstím v nebi. My, kteří vzhlížíme
k osobě tohoto svatého muže, jako ke svému vzoru zde na zemi, považujeme ho zároveň
za svého orodovníka před Božím trůnem v nebi. Obracíme se k němu s prosbou o pomoc,
abychom byli schopni žít pokorně podle jeho příkladu, jednou také umírali v přítomnosti
Ježíše a Marie a spolu s ním hleděli na tvář Boží. Svěřujeme se vždy orodování svatého
Josefa, zvlášť v různých potřebách a těžkých životních situacích.
MODLITBA: Svatý Josefe, ty jsi jako spravedlivý a zbožný muž, Mariin snoubenec, Ježíšův
ochránce a pěstoun byl v nebi zvlášť oslavený. Buď vždy naším orodovníkem před tváří
Boží, abychom s tvojí pomocí žili svatě, šťastně umírali a od Boha obdrželi věčnou radost.
Pomoz nám, abychom po své smrti dostali z rukou samotného Boha, našeho Otce, v nebi
příbytek, který nám Ježíš připravil ve svém království. Amen.
Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, přímluvce v nebi, oroduj za nás!
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.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
4. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ

14. BŘEZNA 2021

Č. 11

Texty Božího slova dnešní neděle

1.čt. 2 Kron 36,14-23* 2.čt. Ef 2,4-10* Ev. Jan 3,14-21*
Mezizpěv* Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
Šternberk F 7:30 za + Jan Hradila a za živou a + rodinu
Hradilovu, Vrbovu a Králíčkovu
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 14. března
Mladějovice 8:30 mše svatá
4. NEDĚLE V
Šternberk F 9:00 za + rodiče Šindlerovy
DOBĚ POSTNÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá (od 9:30 svátost smíření)
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 11:30 mše svatá (volná intence)
Šternberk F 15:00 pobožnost křížové cesty
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 15. března
NST 18:00 za + Márii
Klášter 7:30 mše svatá
úterý 16. března
Šternberk F 18:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
středa 17. března
NST 18:00 mše svatá (volná intence)
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření
čtvrtek 18. března
Sv. Leopold 17-18 adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření
Hlásnice 18:00 mše svatá
pátek 19. března
Klášter 7:30 mše svatá
Slavnost
Šternberk F 9:00 mše svatá
SV.JOSEFA,
Šternberk F 18:00 ke cti svatého Josefa
snoubence P. Marie
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
sobota 20. března
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 7:30 za farníky
neděle 21. března
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
5. NEDĚLE V
Šternberk F 9:00 za + manžela, + Lucinku a za živou a + rodinu
DOBĚ POSTNÍ
Štěpánkovu, Dostálovu a Winklerovu
Újezd
u
Un.
10:00
mše svatá
Sbírka na opravu
Jívová
11:00
mše svatá
jižní věže farního
Šternberk
F
11:30
mše svatá (volná intence)
kostela
Šternberk F 15:00 pobožnost křížové cesty
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.

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.

NOVÁ PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ŠTERNBERK
Stále trvající pandemický stav bohužel znemožňuje mnoho farních aktivit, mezi jiným i
činnost pastorační rady (PR). Poslední zasedání pastorační rady proběhlo v lednu 2020, kdy
zároveň vypršelo čtyřleté funkční období tehdejší PR. Volby do nové PR byly naplánovány
na březen 2020, ovšem vládní opatření tuto volbu znemožnilo. Volby se tedy konaly až
v červnu 2020, a z této volby vzešli tito farníci: Jan Smyčková, Alois Hřebíček, Karel
Šrámek, Mirek Vyvozil. Tyto doplnili ještě Pavlína Vyvozilová (za Charitu), František
Ševčík (za mládež) a Klára Bajerová.
Dnešním dnem tedy začíná čtyřleté období jejich služby v PR. Děkuji jim, že přijali
pozvání ke službě ve farnosti, a prosím vás všechny o modlitbu, abychom tuto službu
konali ve shodě s Božími záměry. Zároveň vás chci všechny farníky povzbudit, abyste dle
svých možností podporovali naši farní rodinu, neboť do ní patříme všichni a jestli nám v ní
bude dobře záleží nejen na úsilí PR, ale na každém z nás.
P. Antonín
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)
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.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Slavnost sv. JOSEFA (19.3.): 1.čt. 2 Sam 7,4-5.1-16* 2.čt. Řím 4,13.16-18.22* Ev. Mt 1,16-24*

ZPM (9:00); ZPM (18:00) – Knopfová Z., Knopf P.
NEDĚLE (21.3.): 1.čt. Jer 31,31-34* 2.čt. Žid 5,7-9* Ev. Jan 12,20-33*

NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Janíčková M., Matějíček V.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
BŘEZEN 2021: za dar moudrosti pro ty, kteří mají odpovědnost za druhé

tomu, na kterého čekali proroci a toužili ho spatřit a aspoň se ho dotknout. Modleme se,
abychom tak jako svatý Josef všechno konali v Ježíšově přítomnosti, prožívali jeho blízkost
v hlubokém ponoření do modlitby a byli si vědomi Boží přítomnosti.
MODLITBA: Svatý Josefe, ty jsi žil, pracoval a modlil se v Ježíšově přítomnosti. Díval ses
na něj s vírou a z jeho blízkosti jsi čerpal sílu k horlivému plnění každodenních povinností.
Nauč nás neustále pamatovat na Boží přítomnost v našem životě, abychom žili a plnili své
povinnosti s myšlenkou na to, že Ježíš je přítomný v našich domovech a v našich srdcích.
Prosíme tě za všechny, jejichž každodenní práce je provázená zbožnou modlitbou, i za nás
a za naše nejbližší, abychom uměli spojit každou svou činnost s vroucnou modlitbou a s
vědomím toho, že Bůh vidí všechno a neustále jsme pod jeho ochranou. Amen.
Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, příklade modlitby, oroduj za nás!
7. DEN – 16. března
Věrně v Boha doufající
ÚVAHA: V životě svatého Josefa obdivujeme jeho velkou víru a důvěru v Pána Boha. Jak
vroucně a poslušně uskutečňuje vůli Boží! Pán Bůh rozptýlil jeho pochybnosti a odměnil
jeho víru, když přijímá Marii do svého domu. Poslušně zachraňuje Dítě Ježíše útěkem
do Egypta, z vůle Boží se vrací do Nazareta. S bolestí v srdci hledá Ježíše během poutě
do Jeruzaléma. V duchu víry, důvěry, poslušnosti a zbožnosti uskutečňuje životní úlohu,
kterou mu Bůh určil. Při všech událostech svého života důvěřuje dobrému Bohu,
že všechno, co je mu uložené vykonat, je z jeho vůle. Prosme svatého Josefa, ať nás učí
věrnosti; ve zbožné důvěře v Boha ať podpírá ty, jejichž víra je slabá nebo důvěru v Boha
ztratili v životních zkouškách.
MODLITBA: Svatý Josefe, náš vzore a patrone, jsi pro nás zvláštním příkladem jak
přijímat vůli Boží ve všedním životě. Dej, ať ji máme vždy na zřeteli. Přebýval jsi, svatý
Josefe, v blízkosti Ježíše a Marie ve své všední každodennosti. Při svém rozhodování ses
vždy řídil Boží vůlí, a doufal jsi v hlas, který vycházel z hloubky tvého srdce. Nauč nás
naslouchat hlasu Prozřetelnosti, kterým Bůh řídí náš život a naše kroky v pozemském životě
a obrací je k životu věčnému. Amen.
Litanie k sv. Josefovi, Otče náš, Zdrávas Maria
Svatý Josefe, věrně doufající v Boha, oroduj za nás!

MODLITBA NOVÉNY KE SV. JOSEFOVI
6. DEN – 15. března
Příklad modlitby
ÚVAHA: Svatý Josef, Ježíšův pěstoun, žil, pracoval a modlil se v jeho přítomnosti.
Vědomí, že všechno dělá pro Boha, když se stará o jeho syna, mu dávalo sílu a vytrvalost.
Tím víc, že téměř na každém kroku odměňovala Ježíšova přítomnost vynaložené úsilí
a oběti, které ve svém životě přinášel. Žil s ním den za dnem, obstarával obživu a oděv

8. DEN – 17. března
Patron umírajících
ÚVAHA: Svatý Josef jako hlava svaté Rodiny umíral podle tradice v přítomnosti Ježíše
a Marie. Celý život se staral o jejich bezpečnost. Namáhal se, aby jim zajistil náležité
životní podmínky. Svoje povinnosti hlavy rodiny plnil svědomitě a poctivě. Nelze
pochybovat, že Ježíš a Maria přechovávali úctu a lásku k svému živiteli. O to víc ho svou
starostlivostí zahrnovali v závěru jeho pozemské pouti. Jak bezpečně se musel tehdy cítit
svatý Josef, když mohl při svém smrtelném lůžku vidět tyto dvě nejsvětější Osoby! Svěřme
všechny, kteří se blíží ke konci svého života, umírající, a také hodinu naší smrti orodování
svatého Josefa, patrona umírajících.

