NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
15. ČERVENCE 2018 Č. 28
Žalmová odpověď: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
NST 7:30 za + manžela Karla Zatloukala, rodiče z obou
stran a za živou a + rodinu
neděle 15. července
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
15. NEDĚLE V
Farní kostel 9:00 za uzdravení syna Miroslava, za živou a +
MEZIDOBÍ
rodinu Vyvozilovu, Krupovu, Fadrnou a za DO
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
pondělí 16. července
NST 18:00 za živou a + rodinu Smyčkovu a Martinkovu
Panny Marie
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

POUŤ V MLADĚJOVICÍCH
Příští neděli 22. července bude pouť ve farnosti Mladějovice, kde je farní kostel zasvěcen
sv. Marii Magdaleně. V 15:00 hodin pak bude ve farním kostele svátostné požehnání.

POUŤ KE SV. ANNĚ A SV. JAKUBOVI VE STARÉ VODĚ

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

Obec Stará Voda, spolu s piaristickým klášterem a dalšími dvaceti vesnicemi v okolí, byla
v průběhu poloviny dvacátého století srovnána se zemí a život v ní zcela vyhasl. Ze srdcí
křesťanů a poutníků mnoha míst naší země však toto místo vymazáno nebylo. Jako poutníci
po mnohá staletí, tak i každý z nás je v letošním roce k putování na toto poutní místo
srdečně zván. Hlavní pouť, která bude probíhat ve dnech 21.–22. 7. 2018, bude současně i
oslavou 330 let od vybudování kostela, jehož patrony jsou sv. Anna a sv. Jakub Starší.
Svatá Anna, matka Panny Marie a patronka i mocná přímluvkyně matek a manželství, nám
může být právě v těchto časech mocnou pobídkou, abychom pozvání na toto poutní místo
přijali a spolu se svatou Annou za své rodiny, děti a manželství u Boha prosili.
P. Mgr. Ing. Jiří Schreiber, farář Moravský Beroun
Program pouti:
Sobota 21. července 2018
10:00 Mše Svatá, hlavní celebrantem je Olomoucký emeritní děkan o. František
Hanáček, po mši adorace a svátostné požehnání, poté procesí ke královské studánce a
žehnání vody.
13:00 Přednášky pro dospělé a aktivity pro děti. Vše bude probíhat v nedalekém okolí
kostela.
Mgr. Dominik Opatrný: téma přednášky: "Až z Nového Jeruzaléma poteče křišťálově
čistá řeka". Dominik Opatrný vyučuje morální teologii na CMTF UP Olomouc a působí
také jako nemocniční kaplan ve FN Olomouc.
Mgr. Věra Kulišťáková - téma přednášky: ,,Pře(d)dávání víry v rodině" . Věra
Kulišťáková je absolventkou CMTF UP Olomouc, s rodinou žije v Komunitě
Blahoslavenství v Dolanech, je vdaná a má 4 děti.
paní Jana Krejčová - téma přednášky: ,,300 let kostela sv. Anny a sv. Jakuba Většího
ve Staré Vodě (1688 - 2018)". Jana Krejčová se zabývá historií Staré Vody od roku 1988.
Zaměřuje se rovněž na zpracování a publikování prací o církevních památkách Libavska a
jeho okolí, a jejich propagaci.
Aktivity pro děti: Milé děti, poutní místo Stará Voda se letos těší i na vás, zejména děti
předškolního a mladšího školního věku. Budou pro vás připravena jednotlivá stanoviště
nabízející interaktivní a vzdělávací program.
Neděle 22. července 2018
15:00 Mše Svatá, hlavní celebrantem je biskup Mons. Martin David, po bohoslužbě bude
procesí ke studánce a žehnání vody.

Texty příští neděle: 1.čt. Jer 23,1-6 * 2.čt. Ef 2,13-18 * Ev. Mk 6,30-34*
Lektoři: NST – Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Švecová T.; Vyvozil M.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)

Karmelské

úterý 17. července
Památka bl. Česlava
a sv. Hyacinta, kněze

středa 18. července
čtvrtek 19. července
pátek 20. července

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + Marušku
NST 11 – 12
Babice 16:30
Nemocnice 15:00
Sv. Leopold 18:00

adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
mše svatá
za + tatínka Františka Ševčíka a za živou a +
rodinu

sobota 21. července Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Vavřince z
Sv. Leopold 18:30 na poděkování P. Bohu za dar života a víry
Brindisi, kněze a
a ochranu Panny Marie
učitele církve
neděle 22. července
16. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ
Mimořádná sbírka
na opravy kostelů

NST 7:30 za + Vojtěcha a Ludmilu Lakomé a za + tetu
Marii
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 poutní mše svatá ke cti sv. maří Magdaleny
Farní kostel 9:00 za Boží požehnání a dar víry pro vnučku
Barborku
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

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.

