DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI 2021
Dalov 29.10. (pátek) – 16:00
Horní Loděnice – 30.10. (sobota) - 16:45
Jívová – 31.10 (neděle) – po mši svaté (mše začíná v 11:00)
Mladějovice – 31.10. (neděle) - 14:30
Újezd u Uničova – 31.10 (neděle) – 15:30
Domašov n. Bystřicí – 6.11. (sobota) – 9:30
Hr. Petrovice – 6.11 (sobota) – 10:15
Těšíkov - 6.11. (sobota) - 11:00
Hlásnice - 6.11. (sobota) – 15:00
Chabičov – 6.11 (sobota) – 15:45
Šternberk – 7.11. (neděle) – 15:00

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI
Ve dnech od 25. října do 1. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek
(být v milosti posvěcující /vykonaná svatá zpověď/, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl
Svatého Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíli někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Povolení je určeno těm,
kteří ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov a získat odpustky v obvyklé době (1.
-8. listopadu)

MODLITBA ZA PRŮBĚH SYNODY
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

24. ŘÍJNA 2021 Č. 43

Žalmová odpověď: Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.

neděle 24. října
30. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Sbírka na misie

pondělí 25. října

Šternberk F 7:30 na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání a ochranu P. Marie pro syna
Františka vnuka Jakuba
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za + rodiče Hesovy a Václavkovy a za duše
v očistci
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za dar života snachy Kristýny
a syna Jana a za živou a + rodinu Hradilovu,
Vrbovu a Králíčkovu

úterý 26. října

Klášter 7:30 mše svatá

středa 27. října

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + Vojtěcha, + rodiče a za duše v očistci

čtvrtek 28. října
Svátek sv. Šimona
a Judy, apoštolů

pátek 29. října
sobota 30. října

neděle 31. října
31. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30 mše svatá
Dalov 16:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + učitele, + spolužáky a za duše v očistci
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
za + Miloslava Procházku a za živou a + rodinu
Procházkovu a Valouchovu
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.

IInnffoorrm
maaccee pprroo vvššeecchhnnyy ffaarrnnoossttii
SBÍRKA NA MISIE
Na přání Svatého otce je sbírka dnešní neděle 24. října určena v celé výši na pomoc
chudým skrze schválené projekty Papežského misijního díla šíření víry.
IInnffoorrm
maaccee pprroo ffaarrnnoosstt ŠŠtteerrnnbbeerrkk
DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
Dnes po mši svaté budete mít možnost přispět na Misijní dílo dětí. Králíčci a Veverky pro
vás připravili tradiční sladký obchůdek. Veškeré vaše dary za výrobky budou zaslány pro
děti na misiích. www.missio.cz
MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Všechny farníky srdečně zvu na modlitbu "Za úctu k lidskému životu", abychom i tímto
způsobem bojovali za ukončení zabíjení nenarozených dětí. Modlitba se
koná v Kostelíčku (NST) v pondělí 25. října po mši svaté, která začíná v 18:00. Zvu
srdečně všechny, kterým není lhostejné vůbec největší bezpráví, které se v naší době děje
člověku.
POZVÁNKA PRO KOSTELNÍKY A AKOLYTY VE ŠTERNBERKU
P. Josef zve ke společnému setkání všechny kostelníky a akolyty šternberské farnosti.
Setkání se uskuteční ve středu 27. října 2021 v 18:00 na faře. Přijďte, prosím, všichni, ať
se můžeme vzájemně povzbudit, dohodnout na praktických věcech ohledně vaší služby,
atd.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ŘÍJEN 2021: za ty, kteří se dostali do těžké životní situace
SLUŽBA LEKTORŮ VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (31.10.): 1.čt. Dt 6,2-6* 2.čt. Žid 7,23-28* Ev. Mk 12,28-34*
Lektoři: NST – Martinková L.; Chmelová F.; ZPM – Knopfová Z.; Knopf P.
MISIJNÍ NEDĚLE
Dnešní říjnová neděle je dnem, kdy se modlíme
za misijní dílo církve, kdy toto dílo finančně
podporujeme, ale také je dnem, kdy si více
uvědomujeme, že ačkoliv nežijeme na misijním
území, tak všichni máme misijní poslání. Máme
svým životem hlásat o tom, že v Ježíši přišla na
tento svět spása a všichni máme být nositeli
naděje pro tento svět.
Přesto i z naší šternberské farnosti vyšla před
nedávnem jedna mladá misionářka Anička Hublarová, která odjela na rok do Bulharska,
aby tam pomáhala v salesiánském misijním díle. Anička mně poslala zpravodaj, který
informuje o misiích v Bulharsku a také tam byl uveřejněn článek, kde Anička popisuje
svoje první misionářské krůčky.

Aňa a její cesta do Bulharska.
Jsem Aňa Hublarová, táhne mi už na 28. rok a pocházím z městečka
Šternberk. Vystudovala jsem střední pedagogickou školu a to, co jsem se naučila,
jsem hned využila ve své práci v mateřské škole, kde jsem působila 7 krásných let.
Mimo práci jsem se účastnila víkendovek a táborů pro děti a mládež, nejvíce v
táborovém středisku Archa v Rajnochovicích. Abych jen nepracovala, tak jsem
každou chvíli trávila v přírodě, na horách, mezi kamarády nebo v sedle kola.
Delší dobu ve mně zrál sen odjet do zahraničí a zároveň pomáhat
nezištně tam, kde je potřeba. A tak jsem se rozhodla to zkusit. Zapojila jsem se do
kurzu Cagliero, úspěšně ho dokončila a po odpočinkových prázdninách jsem tu!
TADY V BULHARSKU. Proč právě Bulharsko? Mohu to napsat jen takto: Boží cesty
jsou nevyzpytatelné. A zároveň moje neznalost jakýchkoli světových jazyků a
neschopnost domluvit se v cizím jazyce mě vlastně přivedla do Bulharska, kde jsou
naši čeští salesiáni. Ironií je, že se budu muset naučit nejen mluvit bulharsky, ale
také psát bulharskou azbukou.
Cesta do Bulharska byla dlouhá a vyčerpávající! Využila jsem nabídky
připojit se k exdobrovolníkům na část jejich bulharské dovolené. Společnost
výborná, ale 17 hodin v autě je 17 hodin v autě. Po nepohodlné cestě jsem ještě
přesedla do vlaku, který mě dovezl do cíle, do Staré Zagory. Všude azbuka – číslice,
divný znaky, divný slova, co vůbec nedávala smysl. K tomu jsem musela přesedat.
Velké díky našemu Idosu, že funguje i v zahraničí. Nasedla jsem do správného vlaku
a přijela do Zagory. Nádraží je tady v rekonstrukci, takže to tady doslova vypadá jak
po výbuchu. Ven mě vyvedl jeden z otců (ČECH) z komunity salesiánů působících v
Bulharsku, který měl za úkol mě vyzvednout. Následovalo rychlé seznámení s
bydlením a pak rovnou za dětmi.
Scházíme se s nimi v oratoři, kde se mohou doučovat a následně pak
trávit čas hrou či jinými aktivitami. Snažíme se dorozumět (zatím jen rukama –
nohama) a porozumět si, jak se jen dá. Děti jsou tady velice živé a práce s nimi
pestrá. Postupně se všichni učíme, zvykáme si na sebe a seznamujeme se. V neděli
chodíme s dětmi do centra na mši a následně do parku, kde děti mohou jezdit na
zapůjčených koloběžkách, hrát badminton nebo si hrát na zdejším hřišti. Při
dnešních hrách v parku mě jedna holčička samou láskou málem sežrala. A to
doslova – kousla mě do nohy. Moc jsem jí asi nechutnala, ale aspoň zkusila, co další
z dobrovolnic vydrží. Strávili jsme příjemné slunečné odpoledne, které jsme završili
návratem zpět k oratoři a všichni jsme se spokojeně rozloučili. Anna Hublarová
Pokud byste se chtěli více informovat o salesiánské misii v Bulharsku, tak informace
naleznete na webových stránkách (https://www.sdb.cz/bulharsko/#info). Prosím
pamatujte na naši misionářku Aničku i ostatní misionáře ve svých modlitbách.

