Další informace:

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ

ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA II. POLOLETÍ 2019
Od příští neděle budete mít možnost objednat si intence mše svaté pro II. pololetí tohoto
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.

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (DUBEN 2019)
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11.4. Babice 360,-; 18.4. Farní 3.149,-; 18.4. Újezd 813,-; 20.4. Mladějovice 1.370,-;
20.4. Újezd 830,-; 20.4. farní 5.344,-; 22.4. Babice 705,-; 22.4. Hraniční Petrovice 190,-;
Boží hrob 897,- ; 25. 4. Domašov n. B.280,-; 28. 4. Hlásnice 1.681,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Týden před 4. nedělí velikonoční, tj. v letošním roce od 6. do 12. května, nás církev
tradičně zve k intenzivnější modlitbě za nová povolání ke kněžství a zasvěcenému
životu. Tento týden modliteb za povolání vyvrcholí na 4. neděli velikonoční,
neděli Dobrého pastýře, kdy si církev po celém světě připomene již 56. Světový den
modliteb za povolání.
Modlitba za povolání
Věřím, Pane, že mě povoláváš ke štěstí,
k novému životu a k nebi, které začíná už tady na zemi;
k životnímu stavu, k úkolu ve světě,
k lidem a ke společenství,
které sahá až do nebe.
Věřím, Pane, že mě voláš,
a přece často neslyším tvůj hlas.
Dej, ať tě slyším a ať rozumím tvým slovům.
Přitahuj mě, ať tě hledám a nalézám.
Probouzej ve mně touhu přijímat tě kdekoliv,
kde se dva nebo tři sejdou ve tvém jménu.
Pošli mi lidi, kteří budou o tobě pravdivě svědčit,
abych od tebe dokázal přijmout pravdu o sobě,
o štěstí, o novém životě a o nebi,
které začíná už tady na zemi.
Amen.
Georg Lengerke

5. KVĚTNA 2019

Č. 18

Žalmová odpověď: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

neděle 5. května

Šternberk
NST
Farní
4.307,-

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Chabičov 15:00

pondělí 6. května
Památka sv. Jana
Sarkandera, mučed.

NST 18:00

úterý 7. května
SLAVNOST
POSVĚCENÍ
FARNÍHO KOSTELA

středa 8. května
Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí

čtvrtek 9. května

pátek 10. května

sobota 11. května

Farní kostel 18:00

za živou a + rodinu Kusmičovu a Šalamounovu
mše svatá
mše svatá
za farníky
mše svatá
mše svatá
poutní mše svatá ke cti sv. Floriána
za + Aloise Vrtka, živou rodinu a za duše v
očistci
za Boží požehnání pro rodinu Vyvozilovu
a Krupovu a za duše v očistci

Klášter 7:30 mše svatá
Svatý Kopeček 12:30 na poděkování za 50 let života a za + rodinu
Slámovu a tetu Havránkovu
Klášter 7:30
NST 11-12
Babice 16:30
Domašov u Št. 17:00
Sv. Leopold 18:00

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
mše svatá
na poděkování za dar života našich dětí
a vnoučat s prosbou o ochranu Panny Marie

Hor. Loděnice 17:30 poutní mše sv. ke cti sv. Isidora Madridského
Klášter 18:00 mše svatá

NST 7:30 za + manžela, + rodiče Procházkovy
a za + sourozence
4. NEDĚLE
Klášter 8:00 mše svatá
VELIKONOČNÍ
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + Jiřího Maléře a za + rodiče Zbořilovy
Neděle Dobrého
Újezd
u Un. 10:00 mše svatá
Pastýře
Jívová 11:00 mše svatá
KVĚTEN 2019: za nová duchovní povolání z našich farností
LEKTOŘI PŘÍŠTÍ NEDĚLE (12.5.2019)
1.čt. Sk 13,14.43-52 * 2.čt. Zj 7,9.14-17 * Ev. Jan 10,27-30*
NST - Suk O., Břečková L.; ZPM – Švecová P.; Richter S.
neděle 12. května

Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, 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.

Události následujícího týdne:

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Dnešní neděli 5. května v 16:00 proběhne na faře setkání skupiny starších biřmovanců (nad
20 let), případně těch mladších, kteří se nezúčastnili setkání minulou neděli. Další setkání
mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování pak bude v neděli 12. května v 16:00 na
faře.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Během celého měsíce se v našich kostelích (pokud je ten den mše svatá v NST či v kapli sv.
Leopolda) v pondělí, ve středu a v pátek konají Májové pobožnosti. Struktura májových
pobožností: 17:20 modlitba svatého růžence; 17:45 čtení z knihy Májové úvahy; 17:55
litanie k Panně Marii.

POUŤ NA SVATÝ KOPEČEK
Ve středu 8. května máme státní svátek, tudíž nemusíme do práce a děti do školy. Tento
den jste všichni srdečně zváni na obnovenou pouť našich farností na Svatý Kopeček.
Odchod pěších poutníků bude v 7:00 ráno od kostelíčka. Mše svatá na Svatém Kopečku
bude složena v 12:30 v basilice Navštívení Panny Marie. Pokud byste chtěli putovat,
ovšem zdraví Vám nedovoluje jít pěšky, tak mě, prosím, kontaktujte po mši svaté v
sakristii.
V tento den bude ve Šternberku mše svatá pouze v klášteře Kapucínek v 7:30, v kostelíčku
nebude.
S vděčností za dar víry a Boží pomoc v našem životě konáme tuto pouť, při které
svěříme naši farnost i sami sebe do ochrany Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE

Nynější rekonstrukci a úpravu sloupku i okolí zprostředkoval Ladislav Žerava. Nechal
obraz podle sesbíraných střepů znovu namalovat rodačkou z Paseky Miroslavou
Neumannovou.
Máme radost, že toto obnovené tiché lesní zákoutí může znovu posloužit, a všechny srdečně
zveme na požehnání obrázku Panny Marie Lesní 10. května 2019 v 19 hodin.
Na snímku původní obrázek Madony. Na financování prací, které zajišťoval pan Žerava,
přispělo město Šternberk.
Zdroj: Pavla Švecová, Šternberk

Události vzdálenější:

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ SKUPINEK MM
Srdečně zveme všechny skupinky Modliteb matek ze Šternberka a okolí na společné
setkání v pondělí 13. května 2019 v 16:30 v učebně na faře. Na programu krátké zamyšlení
nad velkým darem MM, možnost dotazů a společná modlitba matek v kapli sv. Leopolda.
Info Pavla Švecová.

O ROZMANITOSTI ROZHOVORŮ
Žijeme v době, v níž je celé lidstvo odsouzeno k tomu, aby vědělo úplně „všechno“, jsme
zaplaveni zprávami z celého světa. Čím neuvěřitelnější informace jsou, tím ochotněji tomu
lidé uvěří. Jsme svobodní a proto odpovědní za to, koho necháme ovlivňovat náš život. Je
třeba umět rozlišovat. O tom, co nabízí rozhlasová stanice Radio Proglas, bude hovořit
externí redaktor Mgr. Marek Chvátal. Úterý 14. května 2019, 18:00, společenská
místnost na faře, zve ČKA MS Šternberk, www.cka-st.webnode.cz

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK

Další setkání zájemců o hlubší porozumění poselství Písma svatého bude ve čtvrtek 9. května
v 19:15 na faře.

Ve středu 15. května v 19:00 bude na faře další řádné zasedání Pastorační rady farnosti
Šternberk. Prosím o účast všech členů (program zasedání Vám pošlu na mailovou adresu).
Zasedání pastorační rady jsou veřejná.

POŽEHNÁNÍ OBRÁZKU PANNY MARIE LESNÍ

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

V pátek 10. května po večerní mši svaté (v 19:00) bude požehnán obrázek Panny Marie.
Tento obrázek najdete mezi stromy v místě, kde ulice Lesní ústí do silnice Ecce Homo.
Naši předkové vyjadřovali vděčnost Bohu stavbou malých kapliček, božích muk a křížů.
Některé tyto sakrální stavby jsou historicky velmi cenné, jiné méně, ale všechny mají svůj
skrytý příběh. Svou historii má také obrázek Panny Marie Lesní. Najdeme ho zasazený mezi
stromy nad Lesní ulicí, cestou na Zelenou budku. Na přední straně sloupku je vyrytý
letopočet 1933. Dnes již nežijící pamětnice Anna Krúželová popsala původní kresbu slovy:
„Mohla to být snad Panna Maria Svatokopecká?“ Dlouhá léta byl rámeček prázdný. Touhu
po záchraně tohoto místa vyjádřila Ilona Brázdilová a společně s dětmi jsme hledali
někoho, kdo by doplnil to hlavní, chybějící. Jaroslav Lenert, malíř ze Svatého Kopečka, rád
vyhověl naší prosbě o namalování nového obrázku.Takového, který by vyjadřoval hodnoty
laskavosti, něžnosti a čistoty a líbil by se dětem. Pod tahy jeho štětce tak vznikla půvabná
tvář Mariina a kudrnatá hlavička dítěte Ježíše. V roce 1996 obrázek požehnal otec
František Beníček. Během let však bylo dílo několikrát rozbito, naposledy již neopravitelně.

Srdečně Vás zveme na duchovní obnovu pro maminky na mateřské dovolené, kterou
povede paní Františka Böhmová. Téma přednášek: O kráse ženství, O hněvu. Obnova se
koná ve dnech 22.-24. května 2019 na šternberské faře. Více informací najdete na
plakátcích.

SETKÁNÍ DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ
Všechny rodiče dětí 1. i 2. stupně ZŠ bych rád informoval o tom, že v pátek 24. května se
v Újezdu u Uničova koná setkání děti z našeho děkanátu, které chodí do náboženství. Pro
děti bude připraven kvalitní program, který pro ně připravili katecheté děkanátu Šternberk,
Centrum pro rodinu Šternberk a mládež děkanátu Šternberk. Na setkání pojedeme
autobusem, v případě, že by nás jelo málo, tak vlakem. Příští týden rozdám dětem v
náboženství informační letáček o této akci. Prosím rodiče, aby své děti na tento den
omluvili ze školy.

