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

PETICE PROTI RATIFIKACI TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY
Ještě dnes můžete svým podpisem vyjádřit svůj nesouhlas s ratifikací tzv. Istanbulské
úmluvy. Petiční archy se nachází na stolku vzadu za lavicemi. 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.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
1. ČERVENCE 2018 Č. 26
Žalmová odpověď: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

neděle 1. července
13. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

pondělí 2. července

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
za všechny zemřelé a narozené v měsíci červnu
NST 18:00
2018 ve městě Šternberk

úterý 3. července
Svátek sv. Tomáše,
apoštola

středa 4. července
Sv. Prokopa, opata

čtvrtek 5. července
SLAVNOST SV.
CYRILA, mnicha a
METODĚJE, biskupa

Klášter 7:30 mše svatá
za + Ladislava Šemberu, + Josefa Kořenka
a za živou rodinu
Mladějovice 8:30 mše svatá (od 8:00 svátost smíření a adorace NS)
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Farní kostel 18:00 za + Dagmar, + Libuši, + rodinu Šrámkovu
a za duše v očistci
NST 18:00

pátek 6. července
Sv. Marie Goretti,
panny a mučednice

Sv. Leopold 16–18 svátost smíření a adorace NS
Sv. Leopold 18:00 za + rodinu Slámovu a za tetu Havránkovou

1.PÁTEK V MĚSÍCI

sobota 7. července
1.SOBOTA V MĚSÍCI

neděle 8. července
14. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá (od 17:00 svátost smíření a adorace NS)
Sv. Leopold 18:30 za + Vlastu Chmelovou, manžela
a za + manžele Čechovy
NST 7:30 za živou rodinu Královu, dvoje + rodiče
a za sourozence
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za živé a + farníky
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

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

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. Cyrila a Metoděje: 1.čt. Iz 61,1-3 * 2.čt. 2 Kor 4,1-7 * Ev. Lk 10, 1-9
Lektoři : ZPM – Švecová P., Richter S.
Texty příští neděle: 1.čt. Ez 2,2-5* 2.čt. 2 Kor 12,7-10* Ev. Mk 6,1-6*
Lektoři: NST – Martinková L.; Chmelová F.; ZPM – Knopfová Z.; Knopf P.

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

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 6. července.

MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
Příští sobota 7. července je první v měsíci. Mariánské společenství Vás zve na modlitbu
svatého růžence do kaple sv. Leopolda, která začíná v 17:00.

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA MŠI SVATÉ
V měsíci červnu jste byli vybízeni, abyste přišli zapsat své mešní úmysly. Někteří na tuto
nabídku reagovali, někteří ji možná ani nezaregistrovali a někteří si snad i myslí, že se jich
netýká. Dovolím si však tvrdit, a víra církve mě v tom utvrzuje, že dát sloužit mši svatou
za druhého (živého či zemřelého) je tím nejvyšším projevem lásky k bližnímu. Proto Vás
prosím a znovu vybízím – pamatujte na své drahé i tím, že za ně dáte sloužit mši svatou
(samozřejmě, že člověk, který dává úmysl by sám měl být v milosti posvěcující, aby se
mohl spojit s Ježíšem nejen úmyslem, ale i srdcem).
Uvádím zde přehled volných termínů třetího kvartálu a prosím, aby jste pamatovali, že i
my budeme jednou odkázáni na pomoc našich bližních.

Červenec 2018:
NST – 21.7. (sobota 18:30); 30.7. (pondělí 18:00)
Farní kostel – 15.7. (neděle 9:00); 22.7. (neděle 9:00); 28.7. (sobota 18:30)

Srpen 2018:
NST –20.8 (pondělí 18:00); 27.8. (pondělí)
Sv. Leopold – 3.8. (pátek 18:00); 4.8. (sobota 18:30); 17.8. (pátek 18:00);
18.8. (sobota 18:30); 25.8. (sobota 18:30)

Září 2018:
NST – 10.9. (pondělí 18:00); 12.9. (středa 18:00); 26.9. (středa 18:00)
Farní kostel – 28.9. (pátek 9:00)
Sv. Leopold – 1.9. (sobota 18:30); 15.9. (sobota 18:30); 22.9. (sobota 18:30)
29.9. (sobota 18:30)

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ČERVEN 2018: za obnovení víry v našem národě

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (ČERVEN 2018)
NST

Šternberk
Farní

sobota

3.6.

3.241,-

2.113,-

10.6.

1.656,-

17.6.
24.6.

3.350,2.098,-

Mladějovice

Horní
Loděnice

Jívová

Újezd

226,-

446,-

390,-

3.517,-

985,-

6.727,-

X

1.010,-

380,-

1.021,-

1.200,-

4.331,6.331,-

140,X

896,1.420,-

400,340,

1.476,3.040,-

1.300,2.460,-

6.6. Babice 595,-Kč; 8.6. Domašov u Št. 480,-Kč; 8.6. Farní k. 1.513,-Kč;
9.6. Domašov n.B. 200,-Kč; 20.6. Babice 462,-Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

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!

ZDRAVOTNÍ STAV MATOUŠE
Během celého měsíce června jsme se modlili za uzdravení našeho farníka Matouše, který
měl těžkou autonehodu. Jeho nejbližší děkují všem, kteří se za Matouše modlí a ve zkratce
přibližují jeho aktuální zdravotní stav.
Na svátek sv. Zdislavy se Matouš probudil umělého spánku. V současné době je na
oddělení ARO v ostravské nemocnici, kde absolvuje pobyty v hyperbarické komoře. Tato
procedura evidentně zabrala. Matouš je při plném vědomí, verbálně komunikuje se svým
okolím, je rehabilitován. V současné době se domlouvá další umístění a rehabilitace v
některém zdravotnickém zařízení. Všem, kteří se za Matouše modlily moc děkujeme a moc
si toho vážíme.

