KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH PASTORAČNÍCH AKTIVIT VE
ŠTERNBERSKÉ FARNOSTI V ROCE 2019
LEDEN
5.1. SO Tříkrálová sbírka
19.1. SO Farní ples
20.1. NE Dětský karneval
ÚNOR
2.2. SO Hromniční pouť matek
BŘEZEN
6.3. ST Popeleční středa – postní almužna (Charita)
9.3. SO Postní duchovní obnova
23.3. SO Zimní pouť za nemocné
25.3. PO Patrocinium farního kostela
DUBEN
14.4. NE Květná neděle – ukončení postní almužny; Předvelikonoční svátost smíření
KVĚTEN
7.5. ÚT Výročí posvěcení farního kostela Zvěstování Panny Marie Šternberk
12.5. NE Den matek
24.5. PÁ Noc kostelů
ČERVEN
8.6. SO Svatodušní vigilie
16.6. NE Šternberské hody - farní den
21.6. – 23.6. PÁ-NE Třídenní farní pouť (Slovensko)
28.6. PÁ Odpoledne pro děti – rozloučení s školním rokem
ČERVENEC
28.7. NE Adorační den ve farnosti Šternberk
SRPEN
31.8. SO Farní pouť na Svatý Hostýn
ZÁŘÍ
28.9. SO Svatováclavský koncert
ŘÍJEN
12.10. SO Pouť děkanátu za obnovu rodin a duchovní povolání
20.10. NE Misijní neděle
26.10. SO Malé farní putování po blízkém okolí II.
LISTOPAD
3.11. NE Pobožnost za zemřelé na hřbitově
15.11. PÁ Requiem za rod Sternbergů
16.11. SO Slavnostní koncert
17.11. NE Dny rodu Šternberků - výročí benedikace farního kostela Šternberk
PROSINEC
7.12. SO Adventní duchovní obnova
20.12 NE Předvánoční svátost smíření
27.12. PÁ Žehnání vína a vánoční setkání farnosti

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
20. LEDNA 2019
Žalmová odpověď: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

neděle 20. ledna
2. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Měsíční sbírka na
opravy
pondělí 21. ledna
Památka sv. Anežky
Římské, panny a muč.

úterý 22. ledna
středa 23. ledna
čtvrtek 24. ledna
Památka sv. Františka
Sal., biskupa a uč.církve

pátek 25. ledna
Svátek Obrácení
sv. Pavla, apoštola

sobota 26. ledna
Památka sv. Timoteje
a Tita, biskupů

NST 7:30 za + rodiče Libuši a Rudolfa Krtilovy a za duše
v očistci
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu a za dar pokoje
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:15 mše svatá
NST 18:00

na poděkování za dar života a víry s prosbou
o Boží požehnání pro rodinu Pechrovu

Klášter 7:30 mše svatá
Psych. léčebna 15:00 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Mikulčíkovu a Janáčovu
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Babice 16:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00

za děti a mládež našeho města, aby se setkaly
s Boží láskou

Klášter 8:00 mše svatá
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá

za živou a + rodinu Machovu
mše svatá
mše svatá
na poděkování za 40 let dcery Kateřiny
3. NEDĚLE
s prosbou za dar víry
V MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:15 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li vtabulce uvedeno jinak, vždy v7:30.

neděle 27. ledna

Č.3

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00

P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 730 553 404; email: fasternberk@ado.cz;
www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 4275996028/5500

Události v následujícím týdnu:

POZVÁNKA NA FARNÍ KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE
Zveme děti, rodiče, babičky a dědečky zkrátka všechny lidičky na karnevalové
odpoledne, které proběhne v neděli 20. ledna 2019 od 15:00 ve farních sálech. Minulý
rok nám karnevalovou atmosféru pomohl vykouzlit kouzelník. Letos nás bude
karnevalově bavit klaun Hubert. Těšit se můžete na hry a písničky, bubliny a balónková
zvířátka a na to, že se všichni pořádně vyřádíme. Občerstvení zajištěno. Vstupné
dobrovolné.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Až do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho vyvrcholením
v našem městě bude společná ekumenická bohoslužba křesťanských církví, která se
uskuteční ve čtvrtek 24. ledna v 18:00 v modlitebně Českobratrské církve evangelické
(U Horní brány). Modlit se za sjednocení křesťanů pod viditelnou hlavou Petrova
nástupce – papeže, je povinností každého katolického křesťana, neboť je Kristovým
přáním, aby všichni byli jedno.

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 25. ledna v 16:30 na faře.

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 pátek 25. ledna po mši svaté, která začíná v 18:00.

TRIDUUM MODLITEB MATEK
Srdečně zveme maminky a babičky k modlitbě za naše děti, děti naší farnosti , děti
našeho města. Pátek 25. ledna v 17:30 v kapli sv. Leopolda. Sobota 26. ledna v kapli sv.
Anežky (u kapucínek) po mši, která začíná v 8:00. Neděle 27. ledna v 15:00 v kapli
sv.Leopolda.
LEKTOŘI
Texty příští neděle (27.1.):
1.čt. Neh 8,2-10* 2.čt. 1 Kor 12,12-30* Ev. Lk 1,1-4; 4,14-12*
NST - Martinková L., Chmelová F.; ZPM – Hýžová L., Nikl V.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
27.1. - Richter S., Máčala M., Marghold M.

Události vzdálenější:

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
Letošní Hromniční pouť matek se koná v sobotu 2. února 2019 ve farním kostele
Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Program pouti začne modlitbou růžence v 9:30
hodin. V 10:00 hodin bude mše sv. s obětováním svíce matek (hlavním celebrantem bude
pomocný biskup olomoucký Msgre. Josef Nuzík). Zakončení pouti plánujeme na 13:30.
Tak jako každý rok přinesou matky obětní svíci. Na stolečku, jak v kostelíčku, tak ve
farním kostele, je umístěna krabička, do kterých mohou matky přispívat svým darem na
zaplacení této svíce.

Další informace:

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LEDEN 2019: za opětné sjednocení křesťanů pod jednou viditelnou hlavou Petrova
nástupce dle Kristova ustanovení

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. Příprava sestává z celkem 40
setkání (30 katechezí + 10 modlitebních setkání). Přihlášku si
můžete vyzvednout u P. Antonína na faře nebo po nedělní mši
svaté. 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.

