NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
8. ČERVENCE 2018 Č. 27
Žalmová odpověď: Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

neděle 8. července
14. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

pondělí 9. července
úterý 10. července
středa 11. července
Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy

čtvrtek 12. července
pátek 13. července

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
za + rodiče, + bratra, za živou a + rodinu
NST 18:00
a za duše v očistci
Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 za + Boženu Vráblíkovou a za její rodinu
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Dalov 16:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za živé a + sourozence a za jejich rodiny

sobota 14. července Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Bl. Hroznaty,
Klášter 18:00 mše svatá
mučedníka

neděle 15. července
15. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

NST 7:30 za + manžela Karla Zatloukala, rodiče z obou
stran a za živou a + rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za uzdravení syna Miroslava, za živou a +
rodinu Vyvozilovu, Krupovu, Fadrnou a za DO
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.
Texty příští neděle: 1.čt. Am 7,12-15 * 2.čt. Ef 1,3-14 * Ev. Mk 6,7-13*
Lektoři: NST – Skočík D.; Břečková L.; ZPM – Hyžová L.; Nikl V.

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

ALIANCE PRO RODINU (HTTP://WWW.ALIPRO.CZ/NOVINKY/)
ORGANIZUJE PETICI PRO OCHRANU MANŽELSTVÍ
Kontext
- skupina poslanců včele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy
ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů;
- je to i reakce na jiný poslanecký návrh, který naopak žádá tzv. manželství pro všechny
(tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten
k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých
požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili cca 70 tisíc podpisů;
- Aliance pro rodinu hledá co nejširší veřejnou podporu pro poslanecký návrh na změnu
ústavy, aby manželství muže a ženy získalo nejvyšší možnou právní ochranu, a organizuje
za tímto účelem petici;
- aby tato petice měla úspěch a byla brána vážně, musí získat minimálně tolik podpisů jako
má petice za tzv. manželství pro všechny a raději mnohem více.
- petiční akce poběží minimálně celé prázdniny, zatím není stanoveno přesné datum
ukončení petice, předpokládá se, že to bude někdy v září, ale bude to záležet na aktuálním
politickém vývoji. O všem bude informovat Aliance pro rodinu prostřednictvím mailu a
webových stránek;
- petici mohou podepisovat všichni občané ČR – není stanoven ani věkový limit, tedy
mohou ji podepsat i nezletilí, pokud chápou rozumem, o co jde. Petici podle zákona mohou
podepisovat i cizinci (bez občanství ČR), kteří se zdržují na území České republiky. Petici
lze vzít se sebou i na prázdniny, může se podepisovat třeba jen omezený čas na poutích,
letních školách, koncertech a jiných letních akcích, i to se dá do mapy označit.
- podpisové petiční archy se nachází na stolku za lavicemi

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!

