NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16. LEDNA 2022
Č.3
Žalmová odpověď: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.
neděle 16. ledna
2. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Mimořádná sbírka
na opravy

pondělí 17. ledna
Památka sv. Antonína,
opata

úterý 18. ledna
Památka Panny Marie,
Matky jednoty

středa 19. ledna
čtvrtek 20. ledna
pátek 21. ledna
Památka sv. Anežky
Římské, panny a muč.

sobota 22. ledna
neděle 23. ledna
23. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
NEDĚLE
BOŽÍHO SLOVA
Sbírka na biblický
apoštolát

Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00

za + Vojtěcha, + Antonína a za duše v očistci
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Bočkovu, Bouchalovu
a Kolínovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 18-20 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za nemocné v rodině a za + Josefa Kořenka
Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30
NST 18:00
NST 19-20
Klášter 7:30
NST 11-12
Hlásnice 18:00
Klášter 7:30
Šternberk F 18:00
Šternberk F 19-20
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
Šternberk F 7:30

mše svatá
za + babičku Janu
adorace Nejsvětější Svátosti
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
mše svatá
na poděkování za dar života
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
mše svatá
za + rodiče Libuši a Rudolfa Krtilovy a za Boží
požehnání a ochranu P. Marie pro rodinu
Břečkovu a Pascanu
mše svatá
mše svatá
za farníky
mše svatá
mše svatá

Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Šternberk F 18-20 adorace Nejsvětější Svátosti

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.

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
Od 18. ledna až do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Na tento
úmysl budeme pamatovat při každé mši svaté v tomto týdnu. Také vás prosím o
modlitbu za jednotu křesťanů. Modlit se za sjednocení křesťanů pod viditelnou hlavou
Petrova nástupce – papeže, je povinností každého katolického křesťana, neboť je
Kristovým přáním, aby všichni byli jedno.
PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE NEDĚLÍ BOŽÍHO SLOVA
Třetí neděle v mezidobí byla v roce 2019 vyhlášena dnem, který má být zasvěcen oslavě,
studiu a šíření Božího slova. Čas, který nám znemožňuje mnoho aktivit je pro nás křesťany
pobídkou, abychom se více zabývali poselstvím Písma svatého. Jak napsal papež František
v listu, kterým Neděli Božího slova vyhlašoval: „Chtěl jsem povzbudit k poznání Pánova
slova v celé jeho kráse, v celé jeho duchovní síle, povzbudit k duchovní četbě Bible a
důvěrné znalosti Božího slova. Z těchto důvodů jsem zavedl neděli Božího slova.“ Na
stránkách www.biblickedilo.cz najdete inspirace, jak slavit neděli Božího slova ve svých
rodinách. Při příležitosti neděle Božího Slova proběhne při nedělních bohoslužbách sbírka
ve prospěch biblického apoštolátu.
HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
Vzhledem k epidemiologické situaci, která stále znemožňuje konání akcí s velkým počtem
lidí, bude mít i letošní Hromniční pouť matek oproti minulým letům poněkud jiný střih.
Aby se této pouti, na níž velmi rádi putují maminky z mnoha moravských farností, mohlo
alespoň zprostředkovaně účastnit co největší množství zájemců, rozhodli jsme se, tak jako
loni, oslovit TV Noe. Ta naši nabídku přijala, ovšem požádala nás, zda by se přenos
nemohl konat místo soboty v neděli. Z tohoto důvodu se Hromniční pouť matek bude konat
v neděli 6. února 2022 v 10:00 ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve
Šternberku. Tento den nebude ve farním kostele mše svatá v 7:30, ale pouze v 10:00.
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.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LEDEN 2021: za opětné sjednocení křesťanů pod jednou viditelnou hlavou Petrova
nástupce dle Kristova ustanovení.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle:
23.1.: 1.čt. Neh 8,2-10* 2.čt. 1 Kor 12,12-30* Ev. Lk 1,1-4;4,14-21*
Lektoři: 7:30 – Martinková L., Chmelová F.; 9:00 – Hýžová L., Nikl V.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
23.1. – Smyčkovi
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LEDEN 2022: za opětné sjednocení křesťanů pod jednou viditelnou hlavou Petrova
nástupce dle Kristova ustanovení

