IInnffoorrm
maaccee pprroo ffaarrnnoosstt M
Mllaadděějjoovviiccee

SVATOVÁCLAVSKÁ POBOŽNOST V ŘÍDEČI (ŘÍDEČSKÉ HODY)
Všichni jste srdečně zváni na svatováclavskou pobožnost, která se uskuteční v sobotu 28.
září v 10:00 u kapličky v Řídeči.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
22. ZÁŘÍ 2019

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Č. 38

Žalmová odpověď: Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.
neděle 22. září
25. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

pondělí 23. září
Památka sv. Pia
z Pietrelciny, kněze

úterý 24. září
středa 25. září
čtvrtek 26. září
Sv. Kosmy a Damiána,
mučedníků

pátek 27. září
Památka sv. Vincence
z Paula, kněze

sobota 28. září
SLAVNOST
SV. VÁCLAVA,
mučedníka
neděle 29. září
26. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

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 Pánu Bohu za dar života
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + rodiče a za celou živou a + rodinu
Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30
Psych.léčebna 15:00
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11 -12
Újezd u Un. 14:00
Babice 16:30
Klášter 7:30
Nemocnice 10:00
Vincentinum 15:30
Farní kostel 9:00
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

mše svatá
mše svatá
za B.požehnání pro křestní a biřm. kmotřence
mše svatá
adorace NS
pohřební mše svatá (za + Pavla Káňu)
mše svatá
mše svatá
mše svatá
na poděkování za dar společného života
s prosbou o Boží požehnání
za pracovníky a uživatele služeb Charity
s prosbou za Boží požehnání pro dílo Charity
mše svatá
mše svatá
na poděkování za přijatá dobrodiní pro rodiny
Hřebíčkovu a Kořenkovu
mše svatá
mše svatá
za + členy rodiny Švecovy
mše svatá
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.

IInnffoorrm
maaccee pprroo vvššeecchhnnyy ffaarrnnoossttii

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Setkání starších kandidátů (nad 20 let) proběhne dnešní neděli 22. září v 16:00 na faře.
Skupina mladších kandidátů biřmování (do 20 let) prožije příští víkend, tedy od pátku 27.
září do neděle 29. září v Rajnochovicích na Přístavu. Společně pojedeme vlakem ze
Šternberka v pátek 27. září (předběžně odjezd v 17:03 - může se změnit). Detailní
informace dostanou biřmovanci mailem či SMS.

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.
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V PŘÍŠTÍM TÝDNU ZAČÍNÁ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ !!!
ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠTERNBERKU

1. a 2. třída
3. a 4. třída
5. a 6. třída
7., 8. a 9. třída

středa 12:40 (ZŠ Dr. Hrubého; vyučující: Mgr. Jana Sládková)
středa 13:30 (ZŠ Dr. Hrubého; vyučující: P. Antonín)
středa 14:15 (ZŠ Dr. Hrubého; vyučující: P. Antonín)
pondělí 16:00 (fara,vyučující: Mgr. Kateřina Grygová)

SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty na sv. Václava (28.9.): 1.čt. Mdr 6,9-21 * 2.čt. 1 Petr 1,3-6;2,21-24 * Ev. Mt 16,24-27*
Lektoři: ZPM - Kusmič J.; Šrámek K.
Texty příští neděle (29.9.): 1.čt. Am 6,1.4-7* 2.čt. 1 Tim 6,11-16* Ev. Lk 16,19-31*
Lektoři: NST – Suk O., Břečková L.; ZPM – Nováková V., Bajer T.

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 v kostele
NST ve středu 25. září po mši svaté, která začíná v 18:00. Zvu srdečně všechny, kterým
není lhostejné vůbec největší bezpráví, které se v naší době děje člověku.

LECTIO DIVINA NEBOLI POSVÁTNÉ ČTENÍ
Ve čtvrtek 26. září v 19:15 jste všichni, kteří toužíte prohlubovat svůj duchovní život,
srdečně zváni na Lectio divina (LD). Jedná se o osvědčenou metodu četby Písma svatého a
modlitby. Účelem LD tedy není v první řadě vzdělávání o pravdách víry, ale o osobní
setkání mezi člověkem s Bohem, o naplnění života Božím slovem, které se stává
modlitbou. Setkání trvá 45 minut a bude vás jimi provázet P. Josef.

MŠE SVATÁ KE CTI SV. VINCENCE DE PAUL VE VINCENTINU
Všichni jste srdečně zváni na mši svatou v den liturgické památky sv. Vincence de Paul,
která se uskuteční v jemu zasvěcené kapli ve Vincentinu v pátek 27. září v 15:30. Večerní
mše svatá v kapli sv. Leopolda tento den nebude.

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 27. září. Začneme slavením mše
svaté ve Vincentinu v 15:30, po které se přesuneme na faru.

MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITEB MATEK
"Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já jim budu
Bohem, neboť se ke mně navrátí celým srdcem."
Pátek 27. září v 16:30 v kapli sv.Leopolda. Doporučený text: Marek 5,25-34
Sobota 28. září v 8:30 ve farním kostele. Jeremiáš 24,1-7
Neděle 29. září v 15:00 v kapli sv.Leopolda. Lukáš 1,46-55

HOLČIČÍ SPOLČO - KRÁLÍČCI
se opět pravidelně schází v pátek v 16:00 ve farní učebně. Ale dokud je hezky tak chodíme
na zahradu nebo ven. Počítejte s teplejším sportovním oblečením. Součástí setkání
"Králíčků" je mše svatá.

