NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7. LISTOPADU 2021

Č.

45

Žalmová odpověď: Duše má, chval Hospodina!

neděle 7. listopadu
31. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí 8. listopadu
úterý 9. listopadu
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky

středa 10. listopadu
Památka sv. Lva
Velikého, papeže
a učitele církve

čtvrtek 11. listopadu
Památka sv. Martina
Tourského, biskupa

pátek 12. listopadu
Památka sv. Josafata,
biskupa a mučedníka

sobota 13. listopadu
Památka sv. Anežky
České, panny

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

za živou a + rodinu Trčkovu a Martinkovu
mše svatá
mše svatá
za + Arnošta a Marii Fadrné, za živou
a + rodinu a za duše v očistci
mše svatá
mše svatá
pobožnost na hřbitově za zemřelé
mše svatá
na poděkování za dar života s prosbou o B.
Požehnání a ochranu P. Marie pro vnučku
Aničku a za živou rodinu

Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + Kristýnu Tisoňovu
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30 mše svatá
Šternberk F 18:00 na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní
a za pomoc ve stáří
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá

Šternberk F 7:30 na poděkování za 56 let společného života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let
neděle 14. listopadu
Klášter 8:00 mše svatá
33. NEDĚLE
Mladějovice 8:30 mše svatá
V MEZIDOBÍ
Šternberk F 9:00 za farníky
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Sbírka na Charitu
Jívová 11:00 mše svatá
Domašov u Št. 11:30 mše svatá ke cti sv. Martina
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.

POZVÁNÍ DO PROBÍHAJÍCÍ SYNODY
Přijměte, prosím, pozvání k zapojení se do pracovních synodních skupinek, kde budeme
společně přemýšlet a vzájemně se sdílet nad tématy, která nás zajímají. Kdo budete mít
zájem se zúčastnit, tak se můžete přihlásit u paní Jany Smyčkové nebo na telefonním čísle
777 212 113.
SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Dnes po mši svaté (9:00) ve farním kostele ve Šternberku zveme všechny farníky na
společné posezení v prostorách fary.
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 9. listopadu
v 18:00 povede doc. Petr Chalupa a PhDr. Marie Klašková.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
V pátek 12. listopadu budu navštěvovat naše starší farníky v domě s pečovatelskou
službou na Uničovské a blízkém okolí.
PATROCINIUM KLÁŠTERNÍHO KOSTELA SV. ANEŽKY ČESKÉ
V sobotu 13. listopadu má svátek sv. Anežka Česká. Tento jeho svátek oslavíme při mši
svaté v klášterním kostele sester kapucínek v 18:00. V 17:30 se můžete, spolu se sestrami,
pomodlit nešpory ze slavnosti sv. Anežky.
POUŤ K SVATÉMU MARTINOVI V DOMAŠOVĚ U ŠTERNBERKA
Příští neděli 14. listopadu v 11:30 bude v Domašově u Šternberka poutní mše svatá. Zdejší
kostel je zasvěcen sv. Martinovi.
OBJEDNÁVKA NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ PRO ROK 2022
Po mši svaté budou nabízeny nástěnné kalendáře. Aby se nesnížil výtěžek, který je darován
pro účely farnosti, je cena kalendáře 250,- Kč, a to z důvodu mírného zdražení tisku.
Kalendář je možné shlédnout také na stránkách farnosti. Objednat si kalendář můžete také
na mailové adrese farnikalendar2022@seznam.cz. V takovém případě zanechte kontakt
(mobil nebo e-mailovou adresu). Kalendář si můžete objednat do 21. listopadu.
OBJEDNÁVKA KATOLICKÝCH STOLNÍCH KALENDÁŘŮ PRO ROK 2022
Bohužel, již druhým rokem nevychází děkanátní stolní kalendář, který byl velmi užitečným
průvodcem liturgickým rokem. Protože se mě někteří ozvali, že by měli zájem o stolní
katolický kalendář, tak jsem jich několik nakoupil za cenu 69,-Kč. Pokud byste měli zájem,
dejte mi vědět, rád Vám jej předám.
NABÍDKA POMOCI LIDEM, KTEŘÍ SE DOSTALI DO TÍŽIVÉ SITUACE
Milí farníci, společnost Kristýn služebník z olomouckého arcibiskupství, která spravuje a
zajišťuje energie ve farnostech, nabízí pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty,
kteří se dostali do tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od dodavatele
Bohemia energii a dalších společností. Podrobnější informace a kontakty naleznete na
plakátku ve vývěsce, nebo na stránkách www.kristyn.cz.

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (říjen
(říjen 202
2021)
Šternberk
Mladějovice
Farní kostel

H.Loděnice

Jívová

Újezd

400,480,490,1.240,402,-

1.711,1.268,1.544,3.055,1.280,-

1.426,1.330,2.660,1.732,1.525,-

3.10.
1.210,4.714,10.10.
1.471,7.369,17.10.
742,11.384,24.10.
1.801,19.230,31.10.
1.540,7.777,Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

DĚTI DĚTEM
Děkujeme všem Králíčkům a Veverkám, že byly tak pilné a užitečné při přípravě říjnového
misijního obchůdku. Velké poděkování patří i farníkům, že si naše kokosové sandwiche
ochotně zakoupili. Touto společnou aktivitou jsme přispěli na konto Papežských misijních
děl na účel Pomoc dětem v misiích celou částkou 3 500,- Kč.
SLUŽBA LEKTORŮ VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (14.11.): 1.čt. Dan 12,1-3* 2.čt. Žid 10,11-14.18* Ev. Mk 13,24-32*
Lektoři: NST – Martinková L.; Chmelová F.; ZPM – Kusmič J.; Šrámek K.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LISTOPAD 2021: za ukončení pandemie

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.

