Římskokatolická farnost Jívová
a děkanát Šternberk
vás srdečně zvou na

POUŤ
K PANNĚ MARII
BOLESTNÉ
ddoo JJÍÍV
VO
OV
VÉ
É uu ŠŠtteerrnnbbeerrkkaa
v sobotu 15. září 2018
Program:

9:15 hod - modlitba růžence ve farním kostele
10:00 hod - slavnostní poutní mše svatá
11:00 hod - mariánská pobožnost inspirovaná sedmi
bolestmi Panny Marie
Autobus ze Šternberka pojede v 8:45 z Dvorské, od kostelíčka a autobusové
zastávky u nemocnice (přihlašujte se prosím v sakristii do neděle 9. září)

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
9. ZÁŘÍ 2018

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Č. 36

Žalmová odpověď: Duše má, chval Hospodina!
neděle 9. září
23. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

pondělí 10. září
úterý 11. září
středa 12. září
Jména Panny Marie

čtvrtek 13. září
Památka sv. Jana
Zlatoústého, biskupa
a učitele církve

pátek 14. září
Svátek Povýšení
svatého Kříže

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

za + syna, manžela a za ž. rodinu Neplechovu
mše svatá
mše svatá
na poděkování za 30 let společného života
mše svatá
mše svatá

NST 18:00 za + babičku Annu a dědečka Josefa Novákovy
Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:00 mše svatá
Sv.Leopold 18:00 za živou a + rodinu Dočkalovu, Nitschovu
a Kamarádovu
Klášter 7:30 mše svatá
Babice 16:30 mše svatá
Sv.Leopold 18-19 adorace Nejsvětější Svátosti
Domašov u Š. 18:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + rodinu Přindišovu

poutní mše svatá
mše svatá
na poděkování Pánu Bohu za dar života a víry
za + Ludmilu Superatovou, sourozence
neděle 16. září
a za rodiče z obou stran
Klášter 8:00 mše svatá
24. NEDĚLE V
Farní kostel 9:00 na poděkování Pánu Bohu za 70 let života
MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Mimořádná sbírka na
Jívová 11:00 mše svatá
opravy kostela
Mladějovice 15:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: od PO do SO v 7:30; v NE v 8:00.
Texty příští neděle: 1.čt. Iz 50,5-9 * 2.čt. Jak 2,14-18 * Ev. Mk 8,27-35*
Lektoři: NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Nováková V.; Bajer T.
sobota 15. září
Památka Panny
Marie Bolestné

JÍVOVÁ 10:00
Hor. Loděnice 17:30
Sv.Leopold 18:30
NST 7:30

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE
FARNÍ ÚMYSL NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2018: za ty, kteří vedou nebo učí naše děti
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.

SPOLEČNÉ

FARNOST ŠTERNBERK

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU ČKA KE STÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSR

ZMĚNA MÍSTA STŘEDEČNÍ MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

Rozpad Rakousko-Uherska, počátky a budování československého státu nebyly pouze
událostmi politickými, ale měly významný dopad rovněž na kulturní a náboženský život v
naší zemi. Na toto téma promluví známý a oblíbený olomoucký historik prof. PhDr. Miloš
Trapl, CSc. Přednáška má název Náboženské poměry na počátku první Československé
republiky a bude se konat v úterý 18. září 2018 v 18:00 ve společenské místnosti na faře.
Zve ČKA MS Šternberk, www.cka-st.webnode.cz

VZDĚLÁVACÍ CYKLUS "CÍRKEVNÍ DĚJINY V ZRCADLE ČASU"
Místní skupina České křesťanské akademie ve Šternberku nabízí ve spolupráci s Radiem
Proglas nový vzdělávací cyklus Církevní dějiny v zrcadle času.
V sedmnácti, přibližně pětadvacetiminutových přednáškách Radia Proglas jedenkrát za
týden získá zájemce v tomto semestru základní informace o dějinách katolické církve v
období od konce starověku do Kostnického koncilu. Další dějiny by pak pokračovaly v
následujících semestrech.
Pro ty, kdo občas či trvale pociťují nedostatek času k půlhodinovému poslechu této relace,
je připraven „tahák“; stručný výpis obsahu přednášky ve formě otázek a odpovědí.
Již nyní je možno na adrese www.cka.cidej.sweb.cz přečíst úvodní informace, poslechnout
první lekci, vytisknout nebo doplnit pracovní list nebo případně odpovědět na anketní
otázku. Pokud se rozhodnete tento vzdělávací cyklus absolvovat, nebo máte nějaké dotazy,
napište co nejdříve na adresu cka.st@seznam.cz. Přihlášení pak budou pravidelně každý
týden dostávat oznámení k další přednášce. Cyklus bude zahájen koncem září 2018.

FOTOGRAFIE DO NÁSTĚNNÉHO KALENDÁŘE NA PŘÍŠTÍ ROK
Znovu se připravuje vytištění nástěnného kalendáře pro další rok. Jak již tradičně se můžete
na jeho tvorbě podílet svými fotografiemi s církevní tématikou. Své digitální fotografie
můžete do 23. září 2018 zasílat na e-mailovou adresu farnikalendar2019@seznam.cz, a to v
počtu max. 2 ks fotografií na osobu. Fotky posílejte orientované na výšku a jen v dobré
kvalitě. Po skončení výběru budou návrhy z uvedené adresy smazány. Předem děkuji za
Vaše příspěvky. J. Šindler.

PRODEJ DĚKANÁTNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2019
Stolní kalendáře na příští rok 2019 si můžete koupit v sakristii či ve farní knihovně.
Kalendář obsahuje spoustu užitečných informací a fotografie interiérů kostelů šternberského
děkanátu. Kalendář stojí 60 Kč. Ve všedních dnech si ho můžete koupit v sakristii nebo
v úředních hodinách i na faře ve Šternberku.

POZVÁNKA CHARITY ŠTERNBERK NA XII. BENEFIČNÍ KONCERT
Charita Šternberk zve farníky na XII. Benefiční koncert, který
se uskuteční v prostorách Kulturního domu, Masarykova
ulici 20, Šternberk dne 23. září 2018 v 17:00. Na programu
je vystoupení sourozenců Ulrychových se skupinou Javory
Beat. Vstupenky lze zakoupit na Charitě nebo v Městském
informačním centru. Cena v předprodeji činí 250,-Kč a před
koncertem na místě 300,-Kč. Výnos z Benefičního koncertu
je určen na podporu sociálních a zdravotních služeb.

Z důvodu malířských prací v kostelíčku se mše svatá ve středu 12. září v 18:00 bude konat
v kapli sv. Leopolda. Čtvrteční adorace v kostelíčku nebude.

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
1. a 2. třída
středa 12:45 (ZŠ Nám.Svobody)
3. a 4. třída
středa 13:15 (ZŠ Svatoplukova)
5. třída
čtvrtek 13:20 (ZŠ Dr.Hrubého)
6. a 7. třída
čtvrtek 14:15 (ZŠ Dr.Hrubého)
8. a 9. třída
pondělí 16:00 (fara)
Náboženství budou v tomto školním roce vyučovat P. Antonín, P. Dariusz a Mgr. Kateřina
Grygová (8. a 9.třída) Výuka náboženství začne v pondělí 17. září. Přezůvky s sebou.

PRVNÍ MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
První schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 14. září 2018 v 16:30 na faře.
Setkání v tomto školním roce budou probíhat pravidelně v pátek po čtrnácti dnech. Zároveň
bych chtěl povzbudit všechny malé chlapce, aby se nebáli a přišli ministrovat
!! PÁTEČNÍ MŠE SVATÁ S PROMLUVOU ZVLÁŠTĚ PRO DĚTI !!
I v letošním školním roce budou páteční mše svaté určeny zvláště našim dětem a rodičům.
Prosím rodiče, aby nejen děti na tyto mše svaté posílali, ale také doprovázeli. Začátek je
v 18:00 v kapli sv. Leopolda.

FARNOST MLADĚJOVICE

OHLÁŠKY PŘED UZAVŘENÍM CÍRKEVNÍHO SŇATKU
V sobotu 15. září 2018 v 12:00 uzavřou v kapli sv. Anežky České ve Šternberku církevní
sňatek pan Václav Knopf z Mladějovic a slečna Jana Jarošová z Dolan.

MARIÁNSKÁ POBOŽNOST V KOMÁROVĚ
Všichni jste srdečně zváni na mariánskou pobožnost v neděli 16. září na 14:00 ke kapličce
do Komárova. Zdejší kaple je zasvěcená Jménu Panny Marie.

POUŤ NA KALVÁRII V MLADĚJOVICÍCH
Svátek Povýšení sv. Kříže budeme letos slavit v neděli 16. září, a tak jste všichni srdečně
zváni na Kalvárii do Mladějovic. Slavnost začne v 15:00 ve farním kostele mší svatou. Po
ní se vydáme na mladějovickou Kalvarii, kde budeme Ježíše Krista doprovázet na jeho
křížové cestě.

