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.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

24. LISTOPADU 2018 Č. 47

Žalmová odpověď: Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.
neděle 24. listopadu
SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE
Mimořádná sbírka na
opravy

pondělí 25. listopadu
Sv. Kateřiny
Alexandrijské,
panny a mučednice

úterý 26. listopadu
středa 27. listopadu

čtvrtek 28. listopadu

pátek 29. listopadu
sobota 30. listopadu
Svátek sv. Ondřeje,
apoštola

neděle 1. prosince
1. NEDĚLE
ADVENTNÍ

NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

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

Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Klášter 7:30
NST 13:00
NST 18:00

za živou a + rodinu Baklíkovu a Martinkovu
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Schönovu a Tomáškovu
s prosbou i Boží požehnání
mše svatá
mše svatá
mše svatá
requiem (za + Drahomíru Václavíčkovou)
na poděkování P. Bohu za 54 let společného
života s prosbou o Boží požehnání do dalších
let
za živou a + rodinu Furišovu

Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30
Psych.léčebna 15:15
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11 -12
Babice 16:30
Klášter 7:30
Sv. Leopold 18:00

mše svatá
za + Marii Kopečkovou (100. výročí narození)
za + rodiče a sourozence Jandovy a za DO
mše svatá
adorace NS
mše svatá
mše svatá
za + rodiče, + bratra a za živou a + rodinu
Dočkalovu a Kamarádovu

H. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

za + rodiče a sourozence
mše svatá
mše svatá
za + Elvíru Součkovou a za duše v očistci
mše svatá
mše svatá

ÚMYSL ŽIV. RŮŽENCE LISTOPAD 2019: za dar opravdové víry pro všechny pokřtěné

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.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Dnešní neděli 24. listopadu se koná ve všech farnostech po mši sv. výstav Nejsvětější
Svátosti a obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu - litanie a modlitba
k Ježíši Vykupiteli lidského pokolení.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych poděkoval vám všem, kteří jste přišli v sobotu dopoledne pomoci s úklidem
kostela (děkuji též za napečené buchty, které posilnili naše brigádníky). Také děkuji všem,
kteří se aktivně podíleli na přípravě a realizaci „Dnů rodu Sternbergů“.

ČERVENÁ STŘEDA - PAMATUJME NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
Ve středu 27. listopadu se také v ČR bude slavit Červená středa (#RedWednesday); den,
kdy chceme myslet na pronásledované pro víru z celého světa. Vizuálním symbolem akce
je rozsvícené červené světlo. O pronásledování křesťanů ve světě pravidelně informuje
časopis CSI (Křesťanská mezinárodní solidarita), který je na stolečku v kostele.
CSI je mezinárodní křesťanská organizace pro obranu lidských práv. Jejím primárním
cílem je podpora pronásledovaných křesťanů a všech „kteří zastávají hodnoty svobody a
důstojnosti člověka stvořeného k Božímu obrazu“. Organizace se soustřeďuje zejména na
obranu a prosazování principů náboženské svobody, podporu pronásledovaným křesťanům
a humanitární pomoc určenou obětem katastrof.
Aktuální informace o pronásledování křesťanů také podává internetový server: hlasmucedniku.cz.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Další setkání starších kandidátů (nad 20 let) svátosti biřmování bude dnes 24. listopadu v
16:00 na faře. Setkání mladších kandidátů (do 20 let) proběhne v neděli 1. prosince v
16:00 na faře.

CÍRKEVNÍ SILVESTR MLADÝCH DĚKANÁTU ŠTERNBERK
V sobotu 30. listopadu bude mládež děkanátu už tradičně slavit církevní Silvestr, který
začne mší svatou v 18:00 hodin v klášterní kapli klarisek-kapucínek na Opavské ulici,
potom se přesuneme do farních sálů. Je to akce plná her, tancování, scének, seznamování,
jídla a (nealko) pití. Letošní ročník bude ve stylu Světového setkání mládeže, vítaný je
proto převlek za nějakou národnost, dále příspěvek 80 Kč a něco dobrého do kuchyně.
Za mládež děkanátu zve Jakub Smyčka
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Při každé mši svaté 1. neděli adventní 1. prosince se budou žehnat adventní věnce. Věnce
přineste do kostela a položte před začátkem bohoslužby na stupně oltáře.

ADVENTNÍ

DUCHOVNÍ

OBNOVA

NAŠICH

FARNOSTÍ
sobota 7. prosince 2019
ve farních sálech ve Šternberku
Program:
8:30 - mše svatá (farní kostel)
10:00 - II. přednáška
10:45 - III. přednáška
11:30 - modlitba svatého růžence
12:00 - závěrečné požehnání
Prosím, udělejte si čas na jedno adventní dopoledne, abychom mohli prožít
skutečně křesťanské svátky vánoční.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání katolické víry bude ve čtvrtek 28. listopadu v
19:15 na faře. Tématem letošního roku bude liturgika, neboli hlubší porozumění mši svaté a
svátostem.Všichni jste srdečně zváni.
ADVENTNÍ VIGILIE ZA ZAPOČATÝ ŽIVOT
Zvu Vás tedy všechny na modlitební setkání: „Adventní vigilie za započatý život.“, které se
uskuteční v sobotu 30. listopadu v kapli sv. Leopolda. Mše svatá bude v klášterní kapli u
sester kapucínek v 18:00. Poté přejdeme do kaple sv. Leopolda.
POZVÁNKA NA FARNÍ KAFE
Příští neděli 1. prosince po mši svaté ve farním kostele ve Šternberku budou mít farníci
možnost k neformálnímu setkání ve farní místnosti u kávy a čaje. Všichni jste srdečně
zváni.
PRODEJ NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ 2020
Od příští neděle 1. prosince bude pan Josef Šindler, po mši svaté ve Šternberku, prodávat
nástěnné kalendáře, které jste si na závazně objednávali. Cena kalendáře je 200,-Kč.
AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽBY UKLÍZENÍ SNĚHU
Prosím muže, aby věnovali pozornost rozpisu služeb uklízení sněhu na letošní zimu
2019/2020. Budeme rádi, když se zapojí noví brigádníci.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (1.12.): 1.čt. Iz 2,1-5* 2.čt. Řím 13,11-14* Ev. Mt 24,37-44*
Lektoři: NST – Novákovi, Šrámková D.; ZPM – Švecová P., Richter S.
ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA I. POLOLETÍ 2020
2020
Od dnešní neděle 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.
Pro rok 2019 jsou pro Vaše intence k dispozici ještě tyto termíny:
Sv. Leopold – 5.12. (čt 6:30); 10.12. (út 6:30); 12.12. (čt 6:30); 19.12. (čt 6:30);
20.12. (pá 18:00); 27.12. (pá 17:00)

