PŘEDSTAVENÍ NAŠICH NOVOKNĚŽÍ A POZVÁNKA NA JEJICH
PRIMICE
V sobotu 30. června 2018 přijmou z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení tři
jáhni. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30:

Ondřej Poštulka (1989), z farnosti Svitavy
nyní působí jako jáhen v Teologickém konviktu v Olomouci.
Primiční mši svatou bude celebrovat v sobotu 7. července od
10.30 ve svitavském kostele Navštívení Panny Marie.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 24. ČERVNA 2018 Č. 25
Žalmová odpověď: Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.
neděle 24. června
SLAVNOST
NAROZENÍ SV.
JANA KŘTITELE

pondělí 25. června
úterý 26. června
středa 27. června
Sv. Cyrila Alexandr.,
biskupa a uč.církve

Jan Svozilek (1990) z farnosti Dobromilice
působí jako jáhen v Bílovicích. Primiční mši svatou oslaví 2.
července od 15.00 v kostele Všech svatých v Dobromilicích.

čtvrtek 28. června
Památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka

sobota 30. června
Svátek Výročí
posvěcení katedrály

neděle 1. července

vykonává svou jáhenskou službu na Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži. Jeho primiční mše svatá se uskuteční v neděli 1.
července od 14.30 v kostele sv. Martina v Pozlovicích.

Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 za + rodiče a celou živou a + rodinu
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Dalov 16:30 mše svatá

pátek 29. června
SLAVNOST
SV.PETRA A PAVLA,
apoštolů

Jiří Šůstek (1991) z farnosti Luhačovice

za živé a farníky
mše svatá
mše svatá
za + Františka a Olgu Wranovy
mše svatá
mše svatá
za dar života a víry s prosbou o Boží požehnání
NST 18:00
pro rodinu Packovu

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

13. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

Farní kostel 18:00 na poděkování za dar života vnuka Tomáše
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + Petru Šlápotovou a její rodinu
NST 7:30 za Boží požehnání a ochranu P. Marie pro
vnučky a za živou rodinu Šrámkovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za dar zdraví pro Martinu Krupovou,
za + Annu Vyvozilovou, za živé a + členy
našich rodin a za duše v očistci
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Hr.Petrovice 11:00 poutní mše svatá ke cti sv. Petra a Pavla

Mše svaté u sester kapucínek: od PO do SO v 7:30; v NE v 8:00.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ČERVEN 2018: za dar zdraví pro všechny nemocné, zvláště mysleme na nemocného
Matouše a jeho rodinu
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 4275996028/5500; P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117;
P. Dariusz Trzaskalik, kaplan.

SLUŽBA LEKTORŮ VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty na sv. Petra a Pavla: 1.čt. Sk 12,1-11 * 2.čt. 2 Tim 4,6-8.17-18 * Ev. Mt 16, 13-19
Lektoři : ZPM – Smyčková J., Smyčka |J.
Texty příští neděle: 1.čt. Mdr 1,13-15;2,23-24 * 2.čt. 2 Kor 8,7-15 * Ev. Mk 5,21-43*
Lektoři: NST – Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Martinková M.; Martinka P.

MODLITEBNÍ TRIDUUM MATEK
Modlitební triduum matek vyvrcholí dnes v neděli 24. června od 15:00 v kapli sv.
Leopolda (doporučený text: ...chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky...Ž
131). Všechny matky jsou srdečně zvány.

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 tentokrát v
kostele NST v pondělí 25. června po mši svaté, která začíná v 18:00 (modlitba
radostného růžence začne již před mší svatou).

PROHLÍDKA KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE V OLOMOUCI - HEJČÍN,
kde nás provede zkušený a znalý průvodce. Kromě jiných zajímavostí je zde pohřben 11.
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský ThDr. Leopold Prečan. Prohlídka se
uskuteční v úterý 26. června a sraz bude v 17:00 v Hejčíně před kostelem. Zve ČKA MS
Šternberk www.cka-st.webnode.cz

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok 2017/2018 ukončíme s našimi dětmi ve pátek 29. června na slavnost sv. Petra a
Pavla společnou děkovnou bohoslužbou, která bude ve farním kostele v 18:00. Poté, pokud
nám to dovolí počasí, zapálíme na zahradě oheň a ti, kteří si něco donesou, mohou opékat.

POZVÁNKA NA POUŤ DO HRANIČNÝCH PETROVIC
V neděli 1. července Vás všechny srdečně zveme do Hraničných Petrovic, kde se v 11:00
koná slavná poutní mše svatá ke cti sv. apoštolů Petra a Pavla.

ZMĚNA ZAČÁTKU SOBOTNÍ VEČERNÍ MŠE SVATÉ VE ŠTERNBERKU
Od července s:e změní začátek sobotní večerní mše svaté v kapli sv. Leopolda. Mše svatá
bude začínat v 18:30.

PETICE PROTI RATIFIKACI TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY
Na stolku vzadu za lavicemi jsou archy petice, kterými můžeme vyjádřit svůj nesouhlas s
ratifikací tzv. Istanbulské úmluvy. Před nedávnem se k této problematice vyjádřili také čeští
a moravští biskupové, kteří varovali před ideologickými nebezpečími obsažené v této
úmluvě. U archů je přiložen text petice. Archy bude možné podepisovat do neděle 1.
července.

OHLÁŠKY PŘED UZAVŘENÍM CÍRKEVNÍHO SŇATKU
Církevní sňatek hodlají uzavřít pan Martin Grepl, bytem v Lipové a slečna Anna Kavoňová,
bytem ve Šternberku.
Dne 30. června v Olomouci u sv. Mořice uzavřou církevní sňatek slečna Bc. Petra
Konečná, bytem ve Šternberku a pan Jakub Jíša, bytem v Olomouci.

LETNÍ DIVADLO VE ŠTERNBERKU
Letošní rok nám nadělil překrásné počasí, čekají nás prázdniny a do určité míry záleží na
nás, jak je prožijeme. Handkeho spolek vás zve, dříve narozené i ty nejmenší, na nácvik
divadelního představení. Potřebujeme vojáky, sedláky, vypravěče, tanečníky, zpěváky,
laskavé babičky, pro správné divadelní drama je potřeba i nějaký protivný dědek ... Nácvik
by vždy probíhal v pondělí podle domluvy, od 8.hod. ráno pro dojíždějící a místní spáči
mohou přicházet i později. Setkání se bude skládat i z jiných aktivit, jako je malování,
tancování, zpívání. První setkání by se konalo v pondělí 9. července. Do konce prázdnin by
měla být slavnostní premiéra.

POUŤ MATEK S DCERAMI S OSTATKY SV. MARKÉTY ANTIOCHIJSKÉ
Hnutí Modlitby matek zve na pouť, která se uskuteční v úterý 17. července 2018 ze
Starého Města u Uh. Hradiště na Velehrad.
Téma: Čistota srdce a lidská láska
9:30 – 9:45 Staré Město, kostel Svatého Ducha – tichá modlitba
9:45 úvod do života sv. Markéty a požehnání poutníkům na cestu
10:15 pěší pouť s nesením ostatků sv. Markéty na Velehrad (8 km)
12:45 mše sv. na Velehradě s uctěním ostatků sv. Markéty
14:00 oběd z vlastních zdrojů
14:45 přednáška o lidské lásce pro velké, malé i menší
15:45 společná adorace matek a dcer v kostele
16:30 závěr
Více na webových stránkách: www.modlitbymatek.cz/node/115
Automobily lze nechat ve Starém Městě. Hned po skončení programu zajistíme převoz zpět
z Velehradu do Starého Města. Maminky, které uvažujete o účasti, prosíme, napište, kolik
vás přijede a jak stará děvčata pojedou s vámi na adresu: mmsetkani@gmail.com

CHARITA ŠTERNBERK HLEDÁ DOBROVOLNÍKY!
Jak jistě víte, Charita Šternberk poskytuje pomoc různým skupinám lidí a ve svých
službách se o ně stará. Tyto služby jsou částečně placené a jakékoliv další aktivity a služby
může Charita provozovat a nabízet jen podle míry finančních prostředků a počtu
pracovníků, které má tzv. navíc. Zároveň jsou situace, které z potenciálu Charity ani pokrýt
nejdou. Obracím se proto na Vás s prosbou o pomoc. Ozývají se nám lidé z farnosti, kteří
by potřebovali pomoci s dopravou na mše svaté, protože už to sami nezvládnou. Především
hledáme ochotného člověka pro pomoc s převozem klienta na mši sv. v areálu
Psychiatrické kliniky v Kapli sv. Jana – každý čtvrtek odpoledne.
Dále se jedná o pomoc s dopravou pro farníky především na nedělní mše svaté – tam a zpět.
Dovoluji si obrátit se na Vás s touto prosbou i vzhledem k přání otce arcibiskupa Jana,
který si přeje, aby se znovuobnovila naše vzájemnost ve farnostech, ochota dávat a
nepočítat, všímat si sebe navzájem, pomáhat si, tak jako tomu bylo u prvních křesťanů.
Pokud byste měli zájem tuto službu starým a nemohoucím lidem nabídnout a zajistit,
obraťte se, prosím, na pastorační asistentku Charity Šternberk Janu Sládkovou, tel. č. 734
390 734 nebo 736 529 232. Děkuji za Vaši vstřícnost a otevřenost!

