POSTNÍ ALMUŽNA
Tak jako minulé roky, tak i letos můžeme svoje úsilí o obnovu srdce spojit s pomocí
potřebným formou postní almužny. Skládací schránka: slouží k připomenutí tohoto
našeho úsilí během postní doby a ke střádání peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili.
Svou „almužnu“ do ní vložte po zralé úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik jste byli ve
svém postním snažení úspěšní. Ke konci postní doby, na Květnou neděli, doneste
schránku do kostela, kde ji můžete odevzdat na určené místo. Peníze pak použije církev
prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ 2018:
Ve Šternberku budou pobožnosti křížové cesty následovně:
v pondělí v NST před mší svatou v 17:20
v pátek před mší svatou v křížové chodbě v 17:20
v neděli v křížové chodbě v 15:00 (zodpovědní za vedení nedělní pobožnosti viz dole)
18.2. – společenství františkánů; 25.2. – P. Antonín; 4.3. – muži; 11.3. – ženy;
18.3. – mládež; 25.3. – P. Dariusz
Po pobožnosti křížové cesty se v kostele společně pomodlíme korunku k Božímu
milosrdenství a uctíme ostatky svatého kříže.
Pobožnost křížové cesty v přírodě na Velký pátek 30. března povede mládež.

1. NEDĚLE V
DOBĚ POSTNÍ

pondělí 19. února
úterý 20. února
středa 21. února

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
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 tentokrát v
kapli sv. Leopolda v neděli 25. února po pobožnosti křížové cesty.

SBÍRKA HALÉŘ SVATÉHO PETRA - NEDĚLE 25. ÚNORA
Příští neděli proběhne při nedělních bohoslužbách sbírka „Svatopetrský haléř“, která je
určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků
neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším
lidem v nouzi.

POUŤ ZA NEMOCNÉ - SOBOTA 17. BŘEZNA
Všechny Vás srdečně zveme na zimní pouť za nemocné, která se uskuteční v sobotu 17.
března. Tentokrát navštívíme Zábřeh, Mohelnici a Úsov. Podrobnosti v příštím čísle.

NABÍDKA ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ

čtvrtek 22. února
Svátek Stolce
sv. Petra, apoštola

pátek 23. února
Památka
sv. Polykarpa, biskupa
a mučedníka

za živé a + farníky
mše svatá
mše svatá
za + rodiče Čapkovy a za prarodiče
mše svatá
mše svatá
za + Annu Novotnou, manžela a za živou
NST 18:00
a + rodinu

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 14:45
NST 18:00
NST 11-12
Babice 16:30
Sv. Leopold 18-19
NST 15:00
Sv . Leopold 18:00

mše svatá
za živou a + rodinu Šneweisovu
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá /k Božímu milosrdenství/
za + syna Martina Ševčíka a za živou
a + rodinu

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv.Leopold 18:00 za živou a + rodinu Mikolajkovu a za pokoj
v rodině
NST 7:30 za + rodiče Vincence a Žofii Mejzlíkovy,
bratra Ludvíka a za živou rodinu
neděle 25. února
Klášter 8:00 mše svatá
2. NEDĚLE V
Mladějovice 8:30 mše svatá
DOBĚ POSTNÍ
Farní kostel 9:00 na poděkování za dar 60 let života s prosbou o
Sbírka
Boží požehnání pro celou rodinu a za DO
Haléř sv. Petra
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.
sobota 24. února

Nabídka zvukových záznamů. Místní skupina ČKA nabízí zvukové záznamy homilií z
Hromniční pouti matek a dále z přednášky Dr. Michala Altrichtera Papež František nesnáze a podněty, která se konala v lednu 2018. Zájemci se mohou přihlásit na adrese
cka.st@seznam.cz,. Nahrávky jim budou zaslány mailovou poštou.

Texty příští neděle: 1.čt. Gn 22,1-18 * 2.čt. Řím 8, 31-34 * Ev. Mk 9,2-10*
Lektoři: NST – Nováková D., Šišková J.; ZPM – Nováková V., Bajer T.
Služba odklízení sněhu: 25.2. - Gerža A., Vémola M., Bajer T.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)

Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 4275996028/5500; P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117;
P. Dariusz Trzaskalik, kaplan, 734 684 844.

ÚNOR 2017: za naše nemocné a ty, kteří se o ně starají

Č.7

Žalmová odpověď:
Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

neděle 18. února

Další setkání zájemců o hlubší poznávání katolické víry bude ve čtvrtek 22. února v 19:15
na faře. Téma: Evropští křesťanští politici jako "obránci" křesťanských hodnot v
současnosti.

18. ÚNORA 2018
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