PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Poslední biřmování se konalo v naší farnosti 29. května
2016. Plánujeme, že v roce 2020, bude v naší farnosti tato
svátost znovu udílena. Přihlašovat se k přípravě na svátost
biřmování je možné pro starší 15 let. Příprava k přijetí této
svátosti začne v březnu 2019 a potrvá jeden rok. Přihlášku
si můžete vyzvednout u kněží. Vyplněnou přihlášku,
prosím, odevzdejte mně osobně, do 28. února 2019.
Pokud znáte někoho, kdo ještě nebyl biřmován i mimo naši
farnost, tak mu o této příležitosti řekněte. Chtěl bych
povzbudit také ty, kteří jsou již starší věkem a nebyli dosud
biřmováni, aby neváhali a přihlásili se. Pokud bude více
starších zájemců rozdělíme čekatele biřmování na dvě
skupiny – starší a mladší.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ

Co dostává křesťan ve svátosti biřmování?
Sílu k boji proti pokušení a k neohroženému vyznání víry: „Kdo mne vyzná před lidmi…k
tomu se přizná i Syn člověka až přijde ve slávě soudit…“ (Mt 10,32-33).
Oheň lásky k Bohu a lidem, touhu po větší osobní svatosti.
Pokoj Boží v nás, abychom byli šiřiteli pokoje.
Dary Ducha svatého: moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, nábožnosti, bázně Boží.
Další posvěcující milost k naplňování nadpřirozeného života v nás připodobňuje nás více
Ježíši Kristu v jeho poslání kněžském, pastýřském, učitelském. Opravdu si musíme uvědomit,
že Pán Ježíš má radost z toho, že jsme pokřtěni, tedy Božími dětmi, ale chce abychom byli
dokonalými, vyznamenanými pečetí Ducha svatého, vždyť jistě větší sláva v nebi bude pro
toho kdo svátost biřmováni přijal. „Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost,
dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost…“ (Gal 5,22-2).
/převzato z časopisu kuřimské farnosti/
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Žalmová odpověď: Duše má, chval Hospodina!
neděle 11. listopadu
32. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

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

úterý 13. listopadu

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto
svátostí se naplňuje křestní milost – biřmovanci je udělena křesťanská dospělost.
Biřmování ustanovil Pán Ježíš, když slíbil apoštolům a učedníkům: „Až přijde Duch
svatý, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy… z mého vezme a zvěstuje vám.“ (Jan 16,5-15).
Po seslání Ducha svatého nastala proměna apoštolů. Od té chvíle byli nebojácní, odvážní,
stateční svědkové Krista.
Svátost biřmování je trvalého charakteru a uděluje se jen jednou za život – uděluje
svátostné znamení. Jako člověk dostává vyznamenání, diplom za zásluhy, řidičský průkaz až
po zkouškách, tak i svátost biřmování obdrží křesťan až po úsilí života z víry i znalostí. Je to
svátost živých, tj. biřmovanec musí být v milosti Boží posvěcující. Prakticky to znamená, že
každý, kdo chodí pravidelně do kostela, by měl být biřmován. Nemá se nechat ladem nabízený
dar Pána Ježíše (dary Ducha svatého). Není jistě tato svátost nutná ke spáse (i bez ní může být
člověk spasen), ale křesťan potřebuje dary této svátosti pro svůj život i pro apoštolát života
Božího, pro posvěcení celé církve.

11. LISTOPADU 2018

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Památka sv. Anežky
České, panny

středa 14. listopadu
Sv. Alberta Velikého,
biskupa a uč. církve

čtvrtek 15. listopadu
pátek 16. listopadu

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

za + Libora Knoppa a za živou a + rodinu
mše svatá
mše svatá
na poděkování za dar víry a za + maminku
mše svatá
mše svatá
poutní mše svatá ke cti sv. Martina

NST 18:00 za + rodiče a za celou živou a + rodinu
Klášter 18:00 mše svatá ke cti sv. Anežky České
Psych.léčebna 15:00 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Trčkovu a Změlíkovu
NST 11:00
Dalov 16:30
Sv. Leopold 18-19
Nemocnice 15:00
Farní kostel 18:00

pohřební mše svatá (+ Maysie Vitamvásová)
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
za zakladatele města Šternberka a rod
Sternbergů

sobota 17. listopadu
DEN VÝROČÍ
BENEDIKACE
FARNÍHO KOSTELA

Sv. Alžběty Uherské,
řeholnice

neděle 18. listopadu
33. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ
Mimořádná sbírka na
opravy

Farní kostel 10:00 za farnost a město Šternberk
NST 14:00 pohřební mše svatá (+ Marii Fadrnou)
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

7:30
8:00
8:30
9:00

za + rodinu Čechovu a Daduovu
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Zaťkovu a Pechovu
s prosbou o Boží požehnání
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: od PO do PÁ v 7:30; v ÚT v 18:00; v NE v 8:00.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE FARNÍ ÚMYSL NA MĚSÍC LISTOPAD 2018:
za uzdravení těch, kteří trpí nějakou závislostí
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117; P Dariusz Trzaskalik,
kaplan.

DNY RODU STERNBERGŮ 2018
Pátek 16. listopadu 2018 v 18:00 ve farním kostele
Zvěstování Panny Marie:

Requiem za zemřelé příslušníky rodu
Sternbergů snešporami

nešpory recitují šternberští muži (prosím o jejich hojnou
účast)
Sobota 17. listopadu 2018 v 10:00 ve farním kostele
Zvěstování Panny Marie:

Výročí benedikace farního kostela (1783) 235.
výročí

Celebruje P. Josef Červenka; při mši poprvé zazní ordinarium od Petra Mejzlíka

Neděle 18. listopadu 2018 v 17:00 ve farním kostele Zvěstování Panny Marie:

Koncert: STABAT MATER od Gioacchina Rossiniho

Účinkují:
Sólisté: Lea Vítková (soprán); Kateřina Hloušková (alt): Jakub Rousek (tenor); Jiří Přibyl (bas)
Sbory: Chorus Mauritiensis (Tomáš Klásek)
Conspirito (Dominika Pudlová)
AMOC (Lubomíra Hellová)
Chorus Mittitur (Tamara Margholdová)
Hudba: Gama Symphonic orchestra (manažer: Jiří Sova)
Dirigent: Tomáš Klásek

Vstupné: na místě 200,-Kč, v předprodeji 150,- Kč (možnost zakoupení na farním úřadě).

KONCERT CHRÁMOVÉ HUDBY V MLADĚJOVICÍCH

Farnost Mladějovice zve srdečně na koncert chrámové hudby,
který se uskuteční v neděli 25. listopadu od 15:00 ve farním
kostele sv. Maří Magdaleny. V podání Smíšeného pěveckého
sboru Šternberk, smíšeného pěveckého sboru Uničov a
Chrámového sboru Mladějovice zazní Missa Sancta Catharina
od Jacoba de Haana.
Tento koncert je věnován zvláště těm, kteří se jakkoliv podíleli
na opravě střechy a fasády farního kostela, kterou se letos
podařilo realizovat.

POUŤ K SVATÉMU MARTINOVI
Dnešní neděli 11. listopadu v 11:30 bude v Domašově u Šternberku poutní mše svatá.
Zdejší kostel je zasvěcen svatému Martinovi.

PATROCINIUM KLÁŠTERNÍHO KOSTELA SV. ANEŽKY ČESKÉ
V úterý 13. listopadu oslavíme svátek sv. Anežky České. Sestry Klarisky-kapucínky
srdečně zvou, abychom spolu s nimi oslavili patrocinium jejich klášterní kaple večerními
chválami v 17:30 a slavnou mší svatou v 18:00. Všichni jsou srdečně zváni. Ráno mše
svatá nebude.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání katolické víry bude ve čtvrtek 15. listopadu v
19:15 na faře. Téma tohoto týdne: Posvátná kniha muslimů - Korán.

CÍRKEVNÍ SILVESTR MLADÝCH DĚKANÁTU ŠTERNBERK
Všichni mladí přátelé jsou zváni na akci mládeže děkanátu Šternberk "Církevní silvestr",
která se uskuteční v sobotu 24. listopadu. Začíná se mší svatou v 18:30 hodin v kapli sv.
Leopolda, potom se přesuneme do farních sálů.
Letošní ročník bude ve stylu pyžamové party, takže s sebou pyžamo, polštářek, příspěvek
70 Kč a buchtu na občerstvení. Za mládež děkanátu zve Jakub Smyčka

ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA I. POLOLETÍ 2019 VE ŠTERNBERKU
Máte možnost objednat intence na mše svaté pro I. pololetí příštího roku. Zapisuje se na
faře v úřední hodiny, a také v sakristii po mši svaté. Upozorňuji, že intence na nedělní mše
svaté, o které je největší zájem, budeme zapisovat nejvýše dvě. Intence všedních dnů
nebudou počtem omezeny. Ještě máme volné intence na některé dny měsíce prosinec 2018.

KONFERENCE O EVANGELIZACI
Ve dnech 23. a 24. listopadu 2018 se v Olomouci uskuteční třetí ročník Konference o
evangelizaci. V přednáškách vystoupí mnoho zajímavých hostů, kteří mají zkušenosti s
novou evangelizací. Např. Miriam Swaffield, známá svou evangelizací mezi studenty v
Anglii, P. Josef Prokeš, Pavol Strežo, Kateřina Lachmanová a mnoho dalších.

LEKTORSKÁ SLUŽBA VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty v den Výročí benedikace farního kostela: (17.11.):
Lektoři : ZPM – Knopfová Z., Knopf P.
Texty příští neděle (18.11.): 1.čt. Dan 12,1-3 * 2.čt. Žid 10,11-14.18 * Ev. Mk 13,24-32
Lektoři: NST – Nováková D., Šišková J.; ZPM – Hýžová L., Nikl V.

