NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2022

Č. 47

Odpověď žalmu: Zaradoval jsem se když mi řekli: „Do domu Hospodinova půjdeme.

neděle 20. listopadu
SLAVNOST JEŽÍŠE
KRISTA KRÁLE
Mimořádná sbírka
na opravy kostela

pondělí 21. listopadu
Památka Zasvěcení
Panny Marie
v Jeruzalémě

NST 7:30 na poděkování za 57 let společného života
s prosbou o B. požehnání do dalších let
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 na poděkování za 70 let života, 30 let
manželství a za živou a + rodinu Žatkovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 18-19 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za Boží požehnání a ochranu pro křestní
a biřmovací kmotřence

úterý 22. listopadu
Památka sv. Cecílie,
panny a mučednice

Klášter 7:30 mše svatá

středa 23. listopadu

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Mikulčíkovu a Janáčovu

Památka sv. Klementa
I., papeže a mučedníka

čtvrtek 24. listopadu
Památka sv. Ondřeje,
kněze a druhů muč.

pátek 25. listopadu
Sv. Kateřiny Alexandr.,
Panny a mučednice

Klášter 7:30
NST 11-12
Hlásnice 18:00
Klášter 7:30
Sv. Leopold 18:00

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti
mše svatá

mše svatá
na poděkování za přijaté milosti, za celou živou
a + rodinu a za duše v očistci

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30 za + rodiče a prarodiče Vincenta, Helenu,
Jána a Marii
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 27. listopadu
Mladějovice 8:30 mše svatá
1. NEDĚLE
Farní kostel 9:00 za farníky
ADVENTNÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 18-19 adorace Nejsvětější Svátosti
sobota 26. listopadu

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LISTOPAD 2022: za ukončení všech válečných konfliktů
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.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Dnešní neděli 20. listopadu se koná ve všech farnostech po mši sv. výstav Nejsvětější
Svátosti a obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu - litanie a modlitba
k Ježíši Vykupiteli lidského pokolení.
PODĚKOVÁNÍ ZA DNY RODU STERNBERGŮ
Rád bych poděkoval vám všem, kteří jste se aktivně podíleli na přípravě a realizaci „Dnů
rodu Sternbergů“.
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ŠTERNBERK
Další řádné zasedání pastorační rady farnosti Šternberk proběhne ve středu 23. listopadu
v 19:00 na šternberské faře.
ČERVENÁ STŘEDA - PAMATUJME NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
Ve středu 23. listopadu se také v ČR bude slavit Červená středa (#RedWednesday); den,
kdy chceme myslet na pronásledované pro víru z celého světa. Vizuálním symbolem akce
je rozsvícené červené světlo. O pronásledování křesťanů ve světě pravidelně informuje
časopis CSI (Křesťanská mezinárodní solidarita), který je na stolečku v kostele.
MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Všechny ministranty zvu na schůzku, která bude ve čtvrtek 24. listopadu od 16:00.
ADVENTNÍ VIGILIE ZA ZAPOČATÝ ŽIVOT
Zvu Vás tedy všechny na modlitební setkání: „Adventní vigilie za započatý život.“, které se
uskuteční v sobotu 26. listopadu v kapli sv. Leopolda. Mše svatá bude v klášterní kapli u
sester kapucínek v 18:00. Poté přejdeme do kaple sv. Leopolda.
CÍRKEVNÍ SILVESTR MLADÝCH DĚKANÁTU ŠTERNBERK
Zveme všechny krásné princezny, statečné prince, prohnané ježibaby, pracovité trpaslíky a
všechny další pohádkové bytosti na církevní silvestr, který se uskuteční v sobotu 26.
listopadu ve Šternberku. Začátek mší svatou v 18:00 v klášteře sester
kapucínek (Opavská 27), poté se přesuneme na faru (Farní 3). Můžete se těšit na zábavné
hry, vtipné scénky a popovídání s kamarády. S sebou pohádkový kostým, 100 Kč, něco
dobrého do kuchyně, a hlavně dobrou náladu. Těšíme se na tebe! Za mládež děkanátu zve
Šimon Smyčka
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Při každé mši svaté 1. neděli adventní 27. listopadu se budou žehnat adventní věnce. Věnce
přineste do kostela a položte před začátkem bohoslužby na stupně oltáře.
PRODEJ ADVENTNÍCH KALENDÁŘŮ
Na stolečku jsou k dispozici adventní kalendáře za 12 Kč.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (27.11.): 1.čt. Iz 2,1-5* 2.čt. Řím 13,11-14* Ev. Mt 24,37-44*
Lektoři: NST – Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Martinková M.; Martinka P.
CESTA MANŽELŮ
Chcete posilnit Vaše manželství a vnést do něj nové podněty? Zveme vás srdečně na Cestu
manželů. Čas: sobota 3. prosince 13:00 – 18:00 - přijďte kdykoliv v tomto čase. Místo:
farní zahrada • Bude pro Vás připraveno 15 zastavení, která jsou spojena s životem v
manželství. • Každý manželský pár si prochází tuto cestu sám a má možnost se u
jednotlivých zastavení zdržet. • Cílem cesty manželů je zamyšlení se nad manželstvím,
které žijeme, povzbudit se, nově nasměrovat, posílit svůj vztah a vděčnost. • Můžete s
sebou vzít i Vaše Ratolesti, pohlídáme je a zabavíme. • Občerstvení: dobrý čaj.

