NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

12. LEDNA 2020

Č.2

Žalmová odpověď: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.

neděle 12. ledna
SVÁTEK
KŘTU PÁNĚ

pondělí 13. ledna
úterý 14. ledna

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Klášter 7:30
NST 18:00

za farníky
mše svatá
mše svatá
na pracovníky Charity, za živé a + klienty a za
Boží požehnání pro další činnost
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za Boží požehnání, pokoj a dar víry

Klášter 7:30 mše svatá

Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Bočkovu, Bouchalovu
a Kolínovu
Klášter 7:30 mše svatá
čtvrtek 16. ledna
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Babice 16:30 mše svatá
Nemocnice 15:00 mše svatá
pátek 17. ledna
Sv. Leopold 18:00 na poděkování za dar 17 let dcery Hedviky
Památka sv. Antonína,
opata
a za duše v očistci
sobota 18. ledna
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
středa 15. ledna

Památka Panny
Marie, Matky jednoty

neděle 19. ledna
2. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Měsíční sbírka na
opravy

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 Libuši a Rudolfa Krtilovy
mše svatá
mše svatá
za farníky
mše svatá
mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LEDEN 2020: za opětné sjednocení křesťanů pod jednou viditelnou hlavou Petrova
nástupce dle Kristova ustanovení

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.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

hudebních soubor při chrámu
sv. Bar$oloměje z Glogówku (Polsko).

V neděli 12. ledna 2020 od 16.00 hod.
v chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šter:berku.
Na prog;amu zpěv koled v polském, německém
a v latinském jazyce.
Vst>pné dobrovolné ‐ forAou příspěvku na
tBíkrálovou sbírku.
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Dnešní neděli 12. ledna již v 15:00 na faře mají setkání mladší kandidáti svátosti
biřmování. Setkání starších kandidátů (nad 20 let) proběhne v neděli 19. ledna v 16:00 na
faře.
MATKA JEDNOTY, NEBO PŘÍČINA NAŠEHO ROZDĚLENÍ?
V rámci příprav na lednový Týden modliteb za jednotu křesťanů (18.-25. ledna) Vás místní
skupina ČKA zve na přednášku s názvem Matka jednoty, nebo příčina našeho
rozdělení? Tématem bude úloha Panny Marie v teologii a zbožnosti křesťanského Východu
i v tradicích reformace. Přednáška se koná v úterý 14. ledna v 18:00 na faře, přednášet
bude Robert Svatoň.
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Poslední setkání pastorační rady farnosti Šternberk ve stávajícím složení proběhne ve
středu 15. ledna v 19:00 na faře. Jelikož k 31. prosinci 2019 skončil čtyřletý mandát členů
pastorační rady budou v druhé polovině ledna vyhlášeny nové volby do pastorační rady
farnosti Šternberk.
ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání katolické víry bude ve čtvrtek 16. ledna v 19:15
na faře. Tématem letošního roku je hlubší porozumění mši svaté a svátostem.
POZVÁNKA NA MLÁDEŽNICKÝ PÁTEK
V pátek 17. ledna bude se bude konat další setkání mládeže (tzv. mládežnický pátek) na
téma "Být věřící v nevěřícím světě". Začne mší svatou v 17:00 v kostele v Uničově, a
potom bude setkání pokračovat na uničovské faře.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle:
19.1.: 1.čt. Iz 49,3.5-6* 2.čt. 1 Kor 1,1-3* Ev. Jan 1,29-34*
Lektoři: NST - Suk O., Břečková L.; ZPM – Martinková M., Martinka P.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
19.1. - Smyčkovi
HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
Letošní Hromniční pouť matek se koná v sobotu 1. února 2020 ve farním kostele
Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Program pouti začne modlitbou růžence v 9:30
hodin. V 10:00 hodin bude mše svatá (celebrovat bude P. Rudolf Smahel) s obětováním
svíce matek. 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.

