Římskokatolická farnost Jívová
a děkanát Šternberk
vás srdečně zvou na

POUŤ
K PANNĚ MARII BOLESTNÉ
Program:

do JÍVOVÉ u Šternberka
středa 15. září 2021

16:15 hod - modlitba růžence ve farním kostele
17:00 hod - slavnostní poutní mše svatá
(hlavním celebrantem bude P. Pavel Uhřík, kapucín)
18:00 hod - mariánská pobožnost inspirovaná sedmi
bolestmi Panny Marie
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

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
12. ZÁŘÍ 2021
Žalmová odpověď: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
neděle 12. září
24. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí 13. září
Památka sv. Jana
Zlatoústého, biskupa
a učitele církve

úterý 14. září
Svátek
Povýšení svatého Kříže

středa 15. září
Památka
Panny Marie Bolestné

čtvrtek 16. září
Památka sv. Ludmily,
mučednice

pátek 17. září
sobota 18. září

neděle 19. září
25. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Mimořádná sbírka
na opravy kostela

Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Mladějovice 15:00
Klášter 7:30
NST 18:00

Č. 37

za živé a + rodiče Hřebíčkovy a Kořenkovy
mše svatá
mše svatá
za + rodiče Čechovy a Daduovy
mše svatá
mše svatá
pobožnost křížové cesty
mše svatá
za + Ludmilu Superatovou, jejího + manžela
Petra a za živou a + rodinu

Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
JÍVOVÁ 17:00 poutní mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za členy pěveckého sboru Chorus mittitur
a za jejich rodiny
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00

za farníky
mše svatá
mše svatá
na poděkování za 23 let společného života
s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

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.

ZÁŘÍJOVÉ BRIGÁDY
V letošním roce dokončujeme kompletní opravu střechy farní budovy. Oprava byla
rozdělena do pěti etap, přičemž oprava začala v roce 2017. Příští měsíc dojde k zakrytí
poslední části střechy, a protože na půdě zůstalo mnoho nepořádku z předchozích oprav,
bude potřeba půdní prostor uklidit. Prosím muže, kteří by byli ochotní zúčastnit se brigád,
při kterých budeme vyvážet starý nepořádek.
V sobotu proběhla první brigáda. Těm, kteří se jí zúčastnili velmi děkuji a vážím si Vaší
ochoty pomoci.
Příští brigáda se bude konat v sobotu v 18. září. Prosím muže, aby se zapsali do tabulky na
nástěnce nebo mně zavolali (731621117). Další brigáda bude v sobotu 25. září. Mockrát
děkuji.
MIMOŘÁDNÁ MĚSÍČNÍ SBÍRKA NA OPRAVU JIŽNÍ VĚŽE
Příští neděli 19. září při mších ve Šternberku proběhne další mimořádná sbírka na opravu
jižní věže našeho farního kostela. Prosím o Vaši štědrost a již teď všem dárcům upřímné
Pán Bůh zaplať. V ostatních farnostech proběhne sbírka na opravy jejich kostelů.
RODINÁM ZDAR! ANEB "JAKÝ SI TO UDĚLÁME, TAKOVÝ TO MÁME"
Všechny rodiny jsou zvány na nedělní neformální odpoledne 19. září 2021 od 15:00 na
farní zahradu!
Na PROGRAMU: 15:15 Divadlo Dana Taraby pro malé, velké i největší * povídání *
dovádění nejen dětí * zábavný kvíz pro dospělé * skákací hrad *
S SEBOU: cokoliv na gril či oheň dle chuti (velký gril a oheň bude k dispozici :-) *
přiměřeně něco dobrého do společného občerstvení * kafe pivo limo zajištěno *
Akce se koná za každého počasí, případně ve farních sálech.
PRVNÍ SETKÁNÍ KRÁLÍČKŮ
Srdečně zveme školačky i studentky na první setkání Králíčků v pátek 17. září v 16:00
před farou. V tomto školním roce začneme s tkaním "Závoje kněžny Ludmily". Hry,
soutěže, výlety, úkoly a výtvarné aktivity tak zaměříme zábavnou formou na dějiny naší
vlasti.
NENÍ BIBLE JAKO BIBLE
Česká křesťanská akademie, místní skupina Šternberk srdečně zve ve spolupráci s Českým
katolickým biblických dílem na přednášku spojenou s praktickou práci s biblickými
postavičkami. Přednášku nad biblickými texty o sv. Josefovi konanou v úterý 21. září
v 18:00 povede doc. Petr Chalupa a PhDr. Marie Klašková.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ZÁŘÍ 2021: za ty, kteří vedou nebo učí naše děti
SLUŽBA LEKTORŮ VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (19.9.): 1.čt. Mdr 2,17-20* 2.čt. Jak 3,16-4,3* Ev. Mk 9,30-37*
Lektoři: NST – Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Hýžová L.; Nikl V.

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠTERNBERKU
1. a 2. třída
3. a 4. třída
5. a 6. třída
7., 8. a 9. třída

středa 13:05 (ZŠ Dr. Hrubého; vyučující: Mgr. Soňa Šlosarová)
středa 13:05 (ZŠ Dr. Hrubého; vyučující: P. Antonín)
středa 14:00 (ZŠ Dr. Hrubého; vyučující: P. Antonín)
pondělí 16:00 (fara)

S panem zástupcem ředitele ZŠ Dr. Hrubého jsme se dohodli na tomto rozvrhu. Výuka
náboženství začne v pondělí 20. září. Pokud se nezhorší epidemiologická situace, tak bude
výuka probíhat na ZŠ Dr. Hrubého, starší děti pak na faře.
AKTUALITY: OPRAVA JIŽNÍ VĚŽE
Celková cena opravy jižní věže …………
4.134.728,- kč
Finanční podíl farnosti Šternberk:
634.728 Kč……celkový podíl farnosti
625.483 Kč……stav konta „Jižní věž“ k 11.9.2021
9.245 Kč……chybějící částka k dofinancování opravy
Jak finančně přispívat na opravu jižní věže? Způsobů je několik:
1. formou bankovního převodu na transparentní účet veřejné sbírky
číslo účtu: 20001-1802820339/0800
2. formou bankovního převodu na běžný účet farnosti Šternberk
číslo našeho účtu: 1802820339/0800
(pokud chcete přispět přímo na opravu věže napište do poznámky VĚŽ)
3. v hotovosti (buď faráři, kaplanovi nebo ve farní kanceláři paní účetní)
4. při mimořádné měsíční sbírce na opravu věže
MARIÁNSKÁ POBOŽNOST V KOMÁROVĚ
Všichni jste srdečně zváni na mariánskou pobožnost v neděli 12. 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 12. 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.

