MĚSÍC ŘÍJEN – MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE
Měsíc říjen je měsícem modlitby svatého růžence. Objevme krásu této modlitby i my v
tomto měsíci - především ve společné modlitbě růžence v našich rodinách.
Měsíc říjen je měsícem modlitby svatého růžence. Objevme krásu této modlitby i my
MODLEME SE RŮŽENEC NA ODRAŽENÍ ÚTOKŮ
ĎÁBLA
Modlitba – říká papež František – je základem křesťanského
života a ve své podstatě znamená být s Bohem a důvěřovat
mu jako Otci. Pravá modlitba je živým vztahem, každodenní
zkušeností naslouchání a dialogu, přinášející útěchu a
osvobození, ale také rozčilení: „Také to je modlitba. Bohu se
líbí, když se rozčílíš a řekneš mu zpříma to, co cítíš, protože
On je Otec“. Ve chvíli zkoušky – podotýká dále František –
může z našeho srdce vytrysknout také modlitba „Proč?“,
výkřik z temnoty strastí, protože nedokážeme pojmout
hloubku bolesti.
Modlit se tedy znamená porozumět, že jsme děti jediného Otce, který nás neopouští a vede
nás, abychom pochopili, že jsme bratři, a přesáhli své omezenosti. Modlitba proto znamená
také vycházet vstříc druhému, obsahuje tajemství lásky, které je odedávna v mysli
Stvořitele
MARIINA POMOC V BOJI S ĎÁBLEM

Papež František často zmiňuje ďábla. Nestydí se za to mluvit o věcech považovaných
mnohými za přežitek středověku. „Ďábel existuje také v 21. století,“ konstatoval. "Za zlem
působeným člověkem stojí satan". Toto říká František nikoli proto, aby umenšoval lidskou
odpovědnost, ale aby naznačil, že největší boj probíhá na duchovní úrovni. Ďábel je ten,
kdo rozděluje, chce nás oddělit od Boha a od sester a bratří, rozděluje národy, společenství,
církev, rodiny. Lže, obviňuje, je nepřítel, zabíjí.
František v tomto duchovním boji proti zlu vždy odkazuje k Marii. Svěřuje se Matce Boží,
podobně jako na začátku každé své mezinárodní cesty. Papež František vybízí věřící, aby se
modlili růženec a prosili Marii a sv. Archanděla Michaela za ochranu církve před útoky
démona. Růženec, přiznává, je jeho nejoblíbenější modlitbou. „Ďábel se představuje
s obrovskou mocí, nabízí nám nejrůznější dary, ale nikdy nevíme co je opravdu uvnitř.
Všechny znovu vybízím, aby se během měsíce října denně modlili růženec na odražení
útoků ďábla, který chce rozdělit církev“
František nás zve k důvěře v moc modlitby a na konci každé své promluvy dodává: „Prosím
vás, nezapomeňte se modlit i za mě, potřebuji to!“
Převzato z webu Radio Vaticana, vaticannews.va/cs/

NEDĚLNÍ

ZVĚSTOVÁNÍ

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

2. ŘÍJNA 2022 Č. 40
Odpověď žalmu: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

neděle 2. října
27. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

pondělí 3. října
úterý 4. října
Památka
sv. Františka z Assisi

středa 5. října
Sv. Faustiny Kowalské,
panny

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

Klášter 18:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + rodiče Holíkovy a za dceru Anuu

Klášter 7:30
NST 11 – 12
Mladějovice 17:30
Klášter 7:30
pátek 7. října
NST 14:00
Památka Panny Marie
Sv.
Leopold
16–17:50
Růžencové
Sv.
Leopold
18:00
1. PÁTEK V MĚSÍCI
Újezd u Un. 18:00
Hor. Loděnice 17:30
sobota 8. října
Klášter 18:00
Památka sv. Terezie
od Dítěte Ježíše, řeholn
Šternberk F 19-20
NST 7:30
Klášter 8:00
neděle 9. října
Mladějovice 8:30
Šternberk
F 9:00
28. NEDĚLE V
čtvrtek 6. října
Památka
sv. Bruna, kněze

MEZIDOBÍ

za farníky
mše svatá
mše svatá
na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti,
za celou živou a + rodinu a za duše v očistci
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v září 2022

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti
mše svatá (od 16:30 sv. smíření a adorace)

mše svatá
pohřební mše svatá (za + Matouše Vrtka)
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá (volný úmysl)
mše svatá (od 17:00 sv. smíření a adorace)
mše svatá
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

za živou a + rodinu Pavlíkovu a Valouchovu
mše svatá
mše svatá
na poděkování Pánu Bohu za 40 let života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let
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.

Události v následujícím týdnu
POZVÁNKA NA FARNÍ KAFE
Po dnešní mši svaté ve farním kostele ve Šternberku jste srdečně zváni do farní místnosti k
neformálnímu setkání u kávy a čaje.
MARIÁNSKÁ POBOŽNOST V KOMÁROVĚ
Srdečně jste zváni na svatováclavskou pobožnost, která se koná dnešní neděli 2. října ve
14:00 u „kapličky v Řídeči.
SVÁTEK SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
V úterý 4. října má svátek sv. František z Assisi. 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. Františka.
SETKÁNÍ S LEKTORY
P. Josef zve všechny lektory Božího slova na setkání, které se uskuteční ve středu 5. října
v 18:00 na faře. Obsahem setkání bude sdílení zkušeností ze služby, společná modlitba a
nabídka biblické formace. Svoji účast, prosím, potvrďte na tel. 737973108.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné (1. skupina) ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 7. září.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (9.10.): 1.čt. 2 Král 5,14-17* 2.čt. 2 Tim 2,8-13* Ev. Lk 17,11-19*
Lektoři: NST – Suk O.; Břečková L.; ZPM – Martinková M.; Martinka P.

Další informace:
FOTOGRAFIE DO NÁSTĚNNÉHO KALENDÁŘE NA PŘÍŠTÍ ROK
Při zpracování nástěnného kalendáře se znovu můžete podílet na jeho tvorbě svými, jistě
vyvedenými, fotografiemi s církevní tématikou (okruh fotek je stále stejný, a to kostely a
jejich interiéry, sochy, kříže, Boží muka v krajině apod.) Až do 2.10.2022 můžete své
digitální fotografie zasílat na mailovou adresu farnikalendar2023@seznam.cz, a to v počtu
max. 2 ks na osobu. Fotografie posílejte orientované klasicky na výšku a jen v dobré
kvalitě. Přiložte text s názvy fotek a své (popř. autorovo) jméno. Po skončení výběru budou
návrhy z uvedené adresy smazány. Děkuji za vaše příspěvky. J. Šindler.
PŘEDNÁŠKA ČKA
Místní skupina České křesťanské akademie srdečně zve na přednášku pana doc. Petra
Nováčka z Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci na téma Proč jsou některé státy
bohaté a jiné chudé? Přednáška se uskuteční v úterý 11. října v 18:00 v prostorách fary.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ŘÍJEN 2022: za ty, kteří se dostali do těžké životní situace

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

středa 13:00 (ZŠ Svatoplukova)
středa 13:00 (ZŠ Náměstí Svobody)
středa 14:00 (ZŠ Dr. Hrubého)
pondělí 16:00 (fara)

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (srpen
(srpen a září 2022
2022))
Šternberk
NST

Mladějovice

Horní
Loděnice

Jívová

Újezd

Farní

7.8.

1.620,-

4.922,-

1.714,-

450,-

720,-

1.610,-

14.8.

X

5.199,-

1.010,-

860,-

990,-

2.238,-

21.8.

4.370,-

10.367,-

988,-

470,-

1.270,-

890,-

2.226,6.407,820,600,4.916,1.822,28.8.
5.8. Mladějovice 2.537,-Kč; 7.8. Těšíkov 1.224,- Kč; 15.8. Vinohradská 2.435,- Kč.

Šternberk
NST

Mladějovice

Horní
Loděnice

Jívová

Újezd

Farní

4.9.

2.450,-

6.058,-

1.050,-

640,-

1.830,-

2.253,-

11.9.

2.580,-

4.462,-

1.610,-

410,-

1.210,-

1.625,-

18.9.

5.148,-

7.730,-

1.726,-

530,-

1.322,-

2.320,-

2.200,6.256,1.314,560,25.9.
15.9. Jívová 7.198,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

1.015,-

2.776,-

MODLÍME SE za nového arcibiskupa
Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti
jmenování nového olomouckého
arcibiskupa a prosíme: veď svým Duchem
mysl Svatého otce i všech, kdo nesou za tuto
volbu odpovědnost. Dej nám takového
arcibiskupa, který bude tvým obětavým a
věrným služebníkem a bude usilovat o to, co
se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i
celé církve. Prosíme o to skrze Krista,
našeho Pána. Amen

