za dar pokání a smíru. Stále probíhá sbírka na společný dar papeži Františkovi, sochu
Koruna sv. Anežky České, ke které může každý dárce připojit vlastní otisk prstu,
symbolizující jeho osobní sounáležitost s kořeny křesťanství v naší zemi i podporu Petrova
nástupce. K tomu, aby farnost dostala archy na otisky, je třeba ji registrovat na stránkách
www.anezka2019.cz. Do přihlášených farností poputují pro každého dárce také pamětní
medaile sv. Anežky České. První z nich vyrazil apoštolský nuncius v České republice J. E.
Mons. Charles D. Balvo, k medaili je připojena modlitba, jíž budeme pouť do Říma ve
dnech 11. až 13. listopadu a následně do katedrály v Praze 16. listopadu doprovázet.
Podrobnosti o pouti, sbírce i daru najdete na výše uvedených stránkách. Děkujeme Vám za
Vaši podporu a společně Vám žehnáme.
Vaši čeští a moravští biskupové

Informace pro farnost Šternberk

SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (22.9.): 1.čt. Am 8,4-7* 2.čt. 1 Tim 2,1-8* Ev. Lk 16,1-13*
Lektoři: NST – Martinková L.; Chmelová F.; ZPM – Švecová T.; Vyvozil M.
ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠTERNBERKU

1. a 2. třída
středa 12:40 (ZŠ Dr. Hrubého; vyučující: Mgr. Jana Sládková)
3. a 4. třída
středa 13:30 (ZŠ Dr. Hrubého; vyučující: P. Antonín)
5. a 6. třída
středa 14:15 (ZŠ Dr. Hrubého; vyučující: P. Antonín)
7., 8. a 9. třída
pondělí 16:00 (fara,vyučující: Mgr. Kateřina Grygová)
Tento rozvrh je již konečný. Výuka náboženství začne v pondělí 23. září.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

15. ZÁŘÍ 2019

Č.
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Žalmová odpověď: Vstanu a půjdu k svému Otci.
NST 7:30 za + syna Arnošta a za + rodiče a prarodiče
neděle 15. září
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
24. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ
Farní kostel 9:00 na poděkování P. Bohu za 21 let společného
Mimořádná měsíční
života
sbírka na opravy
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 16. září
NST 18:00 za + Ludmilu Superatovou, sourozence
Památka sv. Ludmily,
mučednice
a za živou rodinu
úterý 17. září

Klášter 7:30 mše svatá

středa 18. září

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Sládkovu

čtvrtek 19. září

Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 -12 adorace NS

pátek 20. září
Památka sv. Ondřeje,
kněze, Pavla a druhů,
mučedníků

sobota 21. září
Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty

neděle 22. září
25. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 na poděkování za dar společného života
s prosbou o Boží požehnání
Hor.Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30 za živou rodinu Královu a za + rodiče
a sourozence z obou stran
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 na poděkování P. Bohu za dar života
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

ÚMYSL ŽIVÉHO RŮŽENCE ZÁŘÍ 2019: za ty, kteří vedou nebo učí naše děti
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 730 553 404, 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.

Informace pro všechny farnosti

MARIÁNSKÁ POBOŽNOST V KOMÁROVĚ
Všichni jste srdečně zváni na mariánskou pobožnost, která se koná dnešní neděli 15. září
ve 14:00 u kapličky do Komárova. Zdejší kaple je zasvěcená Jménu Panny Marie.

KŘÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRII V MLADĚJOVICÍCH
Dnešní neděli 15. září v 15:00 se společně vydáme na mladějovickou Kalvárii a
pomodlíme se křížovou cestu. Všichni jste srdečně zváni.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
První poprázdninové setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování se koná
dnešní neděli 15. září v 16:00 na faře. Dále prosím, abyste si vy mladší udělali jednu
změnu v kalendáři. Týká se víkendu pro biřmovance, který proběhne v Rajnochovicích na
Přístavu o týden dříve, tedy 27. - 29. 9. 2019. Tato změna termínu byla vyžádána animátory
v Rajnochovicích.
Setkání starších kandidátů (nad 20 let) proběhne v neděli 22. září v 16:00 na faře.
Očekávám účast všech.

POZVÁNKA CHARITY ŠTERNBERK NA XIII. BENEFIČNÍ KONCERT
Charita Šternberk zve farníky na XIII. Benefiční koncert, který se uskuteční v prostorách
Kulturního domu, Masarykova ulici 20, Šternberk dne 21. září 2019 v 17:00. Na
programu je vystoupení Pavla Nováka s jeho doprovodnou kapelou Black Rose. Vstupenky
lze zakoupit na Charitě nebo v Městském informačním centru. Cena v předprodeji činí
200,-Kč a před koncertem na místě 250,-Kč. Výnos z Benefičního koncertu je určen na
podporu sociálních a zdravotních služeb.

PODĚKOVÁNÍ ZA 20 LET HANDKEHO SPOLKU VE ŠTERNBERKU
Handkeho spolek Vás zve na děkovnou bohoslužbu, která se uskuteční v kostele sv.
Vavřince v Těšíkově v sobotu 21. září v 15:30. Bohoslužbu obohatí varhaníci: Lukáš
Kubenka (varhaník v ostravské katedrále), Magdalena Jíšová a Jiří Krátký, organolog
ostravsko-opavské diecéze.

POZVÁNKA NA PROMÍTÁNÍ FILMU
ČKA ve Šternberku Vás srdečně zve na promítání filmu Pí a jeho život, které se koná v
sobotu 21. září v 19:00 ve farním sálu. Přijďte se potěšit vizuálně dokonalým a duchovně
překypujícím příběhem o mladém muži, životní pouti přes Tichý oceán a o poznávání
Boha. Těším se na viděnou! J. Mikulášek

POKŘTĚNÍ A POSLANÍ – 2019 ROK PRO MISIE.
Přijměte pozvání na přednášku "Misijní přirozenost církve" jako uvedení do říjnového
měsíce letošního roku, který papež František vyhlásil "Mimořádným měsícem misií".
Přednáška se koná v úterý 24. září v 18:00 ve společenské místnosti na faře, prohovoří P.
Josef Mikulášek. Zve místní skupina ČKA , www.cka-st.webnode.cz.

SVATOVÁCLAVÝ KONCERT
Římskokatolická farnost Šternberk a komorní sbor Chorus Mittitur vás srdečně zvou na
Velký svatováclavský koncert, který se uskuteční v sobotu 28. září 2019 od 17:00 ve
šternberském farním kostele Zvěstování Panny Marie. Účinkují Chorus Mittitur, pod
vedením Tamary Margholdové, a jako hosté vystoupí kytarový soubor ZUŠ Šternberk pod
vedením Jana Pospíšila. Vstupné: dospělí 80,-Kč; studenti 50,-Kč.

PRODEJ DĚKANÁTNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2020
Stolní kalendáře na příští rok 2020 si budete moci koupit v sakristiích našich kostelů a ve
farní knihovně. Kalendář obsahuje spoustu užitečných informací a fotografie ze života
farností šternberského děkanátu. Kalendář stojí 60 Kč. Ve všedních dnech si ho můžete
koupit i na faře.

FOTOGRAFIE DO NÁSTĚNNÉHO KALENDÁŘE NA PŘÍŠTÍ ROK
Opět se připravuje vytištění nástěnného kalendáře na rok 2020 a znovu se můžete podílet na
jeho tvorbě svými, jistě vyvedenými, fotografiemi s církevní tématikou (kostely a jejich
interiéry, sochy, kříže a Boží muka v krajině apod.). Od dnešního dne, tj. 8. září, po dobu 3
týdnů do 29. září můžete své digitální fotografie zasílat na mailovou
adresu farnikalendar2020@seznam.cz , a to v počtu max. 2 ks fotografií na osobu. Fotky
posílejte orientované na výšku a jen v dobré kvalitě. Do textu napište název, který pak bude
v popisce k fotce + své jméno. Po skončení výběru budou návrhy z uvedené adresy
smazány. Děkuji za Vaše příspěvky. J. Šindler.

NABÍDKA ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE
K mimořádnému misijnímu měsíci říjnu připravila místní skupina ČKA s laskavým
svolením Radia Proglas pro zájemce poslech pořadu Čtení na pokračování. S bohaté
nabídky audioarchivu jsme vybrali aktuální téma s misionářskou tématikou, knihu Rogera
Buliarda Inuk znamená člověk – deset let misionářem mezi Eskymáky. Autor, francouzský
misionář, působil ve třicátých letech dvacátého století v oblasti Severozápadní Kanady. Za
svého dlouhého pobytu až na samém konci světa důvěrně poznal jejich obyvatele, mnohé
životní příběhy i ráz a proměnlivost krajiny i počasí.
Četba knihy je rozdělena do 19. pokračování, přibližně po pětadvaceti minutách. Protože se
snažíme vyjít vstříc i těm, kteří nemají dostatek volného času, bude vždy další část čtení
"otevřena" až za týden, tedy rozdílně od zvyklosti na Radiu Proglas. Již nyní si můžete na
adrese www.cka.cteni.sweb.cz poslechnout první část, přečíst další zajímavosti. Zájemci,
kteří se přihlásí na adresu cka.cteni@seznam.cz, nebo cka.st@seznam.cz budou dostávat
jednou týdně mailovou zprávu s odkazem na další části čtení a případně další doplňující
informace. Dále je ještě možnost se přihlásit do III. semestru vzdělávacího cyklu Církevní
dějiny v zrcadle času.

VÝZVA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ
Bratři a sestry v Kristu,
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na národní pouť do Říma u příležitosti
30. výročí kanonizace svaté Anežky České a následného návratu svobody do naší země. Při
této pouti se budeme modlit za Církev, vlast i Evropu, za návrat ke křesťanským kořenům,

