Vstup * 1/ Růže krásná, v ráji zaštípená, převyšuje každý květ, neboť její
vůně přelíbezná oblažila celý svět. Anděl Páně z nebeské výsosti přinesl ti,
Maria, poselství, že jsi plna milosti. I my tebe, Maria, vzýváme, Matkou Boží
tebe nazýváme, „Zdrávas!“ k tobě voláme. 2/ Kvetla růže rajské nevinnosti,
Panna čistá, Maria, shlédl na ni Bůh pro její ctnosti, velkou milost pro ni má.
Anděl Páně s nebeské výsosti....
Evangelium * 3/ Řekl anděl: „Zdrávas buď, Maria, milosti Boží plná! Tys ta
Bohem požehnaná žena, počneš Božího Syna“. Anděl Páně...
Průvod matek * 1/ Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe, poselství spásy
všemu světu nese, a všechno tvorstvo pozdravuje tebe, Rodičko Boží,
v přeradostném plese. /:Ó hvězdo jitřní světa zatmělého, oroduj za nás vždy u
Syna svého:/ 2/ Milosti plná andělem jsi zvána, bez vady hříchu počata jsi
byla, lilie čistá, matko Krista Pána, životem nebe na zemi jsi žila. /:Na krušné
pouti žití pozemského, oroduj za nás vždy u Syna svého:/ 3/ Pán s tebou,
Panno panen vyvolená, tys dívkou Páně poslušnou se zvala, ty, z Evy dcera,
požehnaná žena, která nám Syna Božího jsi dala. /:Potřelas hlavu hada
pekelného, oroduj za nás vždy u Syna svého:/ 4/ Z tebe nám vzešlo Slunce
věčné spásy, noc temná prchla září jeho světla, vzrůstaly ctnosti nadpozemské
krásy, životem novým celá země vzkvetla. /:Požehnaný je plod života tvého,
oroduj za nás vždy u Syna svého:/
Modlitba matek před oltářem

Pane Ježíši, přicházím před tebe jako matka.
Prosím, abys žehnal mým dětem a všem dětem na celém světě.
Děkuji ti za naše děti, jsou pro nás drahocenným darem. Pomoz nám,
Pane, vždycky si to připomínat, zvlášť, když jsou v těžkostech. Pane,
vždyť žijí ve světě plném násilí, ve světě, který tě vždy neuznává, ve
světě, kde se mohou stát terčem posměchu, když vyznají, že v tebe věří.
Pomoz jim, aby byly silné.
Pane, pomoz nám poznat, že ty jsi stále s námi, že s námi sdílíš radost i
bolest, že jsi vítěz nad zlou mocí. Jsi s námi, když se smějeme, a pláčeš
s námi v bolestech. Prosíme tě, dej nám milosti, které potřebujeme,
abychom naplnily záměr, který máš s naším životem a splnily své
povinnosti v rodinách.
Ty jsi všemohoucí Bůh, ty můžeš věci změnit.
Obracíme se k tobě s důvěrou a láskou, protože víme, že odpovíš na
naše prosby. Chceme si vždy připomínat, jak velmi miluješ nás a naše
děti, a že nás povzbuzuješ, abychom ti odevzdaly své problémy.
Odevzdáváme se ti skrze přímluvu Matky Boží a naší Panny Marie.
Pod ochranu tvou…

Modlitba dětí

Svatá Maria, Matko Boží,
zachovej mi srdce dítěte, srdce čisté a průhledné jako horský pramen !
Vypros mi srdce prosté, které neživí v sobě smutek ani hořkost, srdce
něžné a soucitné, srdce věrné, které nemyslí na sebe, které nezapomíná
žádného dobrodiní a nevzpomíná žádné křivdy !
Dej mi, Maria, srdce tiché a pokorné, které miluje a nečeká na odplatu,
srdce veliké, nikdy nemalomyslnící, které neochlazuje žádný nevděk,
které neunavuje žádná lhostejnost, srdce ve všem hledající slávu Ježíše
Krista, zraněné láskou k němu, srdce, které se zahojí až v nebi. Amen.
1/ Boha my chceme! Maria Máti, vroucí- li můžeš oslyšet hlas? Nenech svých
dítek nadarmo lkáti, Maria, Panno, neoslyš nás! Ó žehnej, Matko drahá, ty víru
naši znáš, /:Boha my chceme, toť naše snaha, Boha my chceme, on král je náš.!:/
2 / Boha my chceme! z nadšené hrudi voláme, Pane, v svatyni tvé, láska tak úpí,
ó, nechať vzbudí k oběti všechny křesťany mdlé! Ó žehnej, Matko...
Obětní průvod 4/ Praví anděl: „ Neboj se, Maria, matkou učiní tě Bůh, jeho mocí
budeš zastíněna, sestoupí v tě svatý Duch“. Anděl Páně.. 5/ Řekla Maria k andělu
Páně: „ Staň se dle slova tvého, ejhle, pokorná jsem dívka Páně, poslušná vůle
jeho!“ Anděl Páně.. 6/ Raduj se zem, plesej celé nebe, Maria přivolila, aby ona
Krista Spasitele na ten svět porodila. Anděl Páně..
Přijímání 1/ Andělský chlebe, nám daný z nebe, nejmilejší Ježíši, v tebe věříme,
tebe slavíme, dobrý Ježíši, lásko nejvyšší. 2/ Ty nás v milosti sytíš v svátosti,
nejmilejší Ježíši, sebe nám dáváš, život rozdáváš, dobrý Ježíši, lásko nejvyšší. 3/
Skrytý Bože náš, Spasiteli náš, nejmilejší Ježíši, veď nás životem, tobě sloužit
chcem, dobrý Ježíši, lásko nejvyšší. 4/ Ty jsi od věků Bohem člověku, nejmilejší
Ježíši; ať po všechny dny od všech lidí zní tobě, Ježíši, chvála nejvyšší.
Závěr 1/ Svět má své perly diamanty, leč vzácnější nám dán je skvost, Bůh vložil
dítě v náruč naši, jež u nás dlí co nebes host. Ó Matko matek milovaná, slyš matek
lidských vroucí hlas, ty jež jsi pěstovala Pána, též naše děti láskou chraň. 2/ Uč nás
se vůli Boží vzdávat, uč moudrosti nás nadzemské, uč duše pěstit, vychovávat ku
Boží cti a slávě své. Ne nesmí nikdy sáhnout na ně nepřítel duší nevinných, jen
Spasitel své klade dlaně a objímá je v loktech svých. 3/ Chcem věrně zbožně,
trpělivě, křesťanský domov uchovat, k modlitbě spínat ruce dětí a v Boha doufat
bez obav. Před zlobou chcem své děti chránit, jak lvice chrání mládě své. Kdo chtěl
by duše jejich ranit, ten poznej hněvy mateřské. 4/ Své děti tobě zasvěcujem, když
opouštějí rodný dům, tvým andělům je propůjčujem, ty Matko, veď je k nebesům.
Nechť slov své matky nezabudou, nechť bázeň Boží neztratí, byť halenu jen měly
chudou, nechť na ctnosti jsou bohaty.

V roce 2001 obnovily šternberské ženy
starobylý zvyk obětování svíce na Hromnice.
Druhý únorový den je v církevním kalendáři
neodmyslitelně spojen se svátkem Uvedení
Páně do chrámu (lidově Hromnic), který byl v
minulosti nazýván svátkem Očišťování Panny
Marie. Při bližším pohledu do minulosti naší
farnosti zjistíme ne nezajímavé skutečnosti,
vážící se k času tohoto svátku.
Když se na konci roku 1740 dostala naše
panovnice Marie Terezie do války vyvolané
pruským králem Fridrichem o slezská
knížectví, byla situace také na Severní Moravě
velmi vážná. Všude vládl strach a nářek.
Hrozilo nebezpečí, že pruská vojska vtrhnou
také na Moravu a budou vše pustošit podobně
jako ve Slezsku. Proto se v mnohých moravských městech konaly slavnostní
prosebné pobožnosti za odvrácení nebezpečí. V Olomouci taková pobožnost
proběhla 1. února 1741 za účasti biskupa, kněží, řeholníků a studentů.
Rovněž tentýž den přinesly dvě ženy Katharina Toegel a Anna Maria
Grentzinger ke mši svaté do klášterního, dnes farního kostela Zvěstování
Panny Marie ve Šternberku, voskovou svíci o váze 21 liber (asi 10 kg). Svíce
byla darem - obětí (ofěrou) Matce Boží, aby je a jejich děti skrze Mariiny
prosby Bůh uchránil nepřátel. Svíce měla hořet při každé mši sv. po celý rok.
Následně pak byla svíce šternberských žen obětována každoročně vždy v čase
Hromnic. Aby však vydržela svítit při každodenních mších svatých, byla její
hmotnost zvýšena na 50 liber.
Výrazem živé tradice tohoto zvyku se stalo výtvarné znázornění scény
obětování svíce šternberských žen na klenbě kaple Panny Marie Pomocné ve
farním kostele, které v 80. letech 18. století namaloval F. A. Sebastini.
Po obnovení zvyku darování svíce přinášejí šternberské matky vždy na
Hromnice do farního kostela před sochu Šternberské Madony velkou obětní
svíci. Rok od roku se k nim připojuje stále více žen z širokého okolí, aby také
prosily s rozžatou svící Matku Boží za ochranu a dar víry pro své děti a
odvrácení zla od svých rodin. Ne každému však všední den večer vyhovoval, tak
jsme začali od roku 2005 slavit pouť vždy v sobotu po svátku Uvedení Páně do
chrámu. V loňském roce se připojily k pouti i ženy z Hnutí modlitby matek. Je
naším velkým přáním, aby se Hromniční pouť ve Šternberku, stala každoročně
jedním ze společných setkání Hnutí modlitby matek.
http://www.sweb.cz/farasternberk

Římskokatolická farnost Šternberk a hnutí Modlitby matek
vás vítají na

Hromniční pouti matek
v chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku
v sobotu po svátku Uvedení Páně do chrámu
Program:
9.30 h. - modlitba radostného
růžence, příležitost ke svátosti
smíření
10.00 h. - mše sv. s darováním
svíce a ofěrou matek
12.00 h. - společný oběd
v jídelně lesnického učiliště
13.00 h. - duchovní program
a beseda s koordinátorkami
hnutí Modlitby matek
15.00 h. - adorace ve farním
kostele s modlitbou odevzdání
a ukládání jmen dětí do košíčku
Milý Pane, chceme spojit své modlitby se všemi matkami, které se
modlí za své děti. Pane, myslíme naše prosby opravdově. Promarnily
jsme příliš mnoho času starostmi a pokusy uspořádat věci vlastními
silami a také nicneděláním! Ale teď, Pane, spojeny se všemi
ostatními matkami, chválíme tě a děkujeme ti za novou naději,
kterou nám dáváš, když se budeme modlit za své děti. Amen.

