NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
12. SRPNA 2018
Č. 32
Žalmová odpověď: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
NST 7:30 za + rodiče Milana a Kláru Frömelovy
a za živou rodinu
neděle 12. srpna
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
19. NEDĚLE V
Farní kostel 9:00 za živé a + farníky
MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Těšíkov 11:30 poutní mše svatá ke cti sv. Vavřince
za živou a + rodinu Zaťkovu a Pechrovu
pondělí 13. srpna
NST 18:00
s prosbou o Boží požehnání
úterý 14. srpna
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Památka sv.
Maxmiliána Maria
Kolbeho, kněze a muč.

středa 15. srpna
SLAVNOST
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
čtvrtek 16. srpna
Sv. Štěpána Uherského

pátek 17. srpna

Klášter 7:30 mše svatá

U kapličky 18:00
za živou a + rodinu Mikulčíkovu a Janáčovu
(Na Vinohradské)
NST 11 – 12
Babice 16:30
Nemocnice 15:00
Sv. Leopold 18:00

adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
mše svatá
za + rodinu a za + sourozence a za duše
v očistci

Lipina 11:00 mše svatá
Domašov u Št. 11:00 mše svatá (za obec a její obyvatele)
sobota 18. srpna

Hor.Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:30 za dar víry pro kamarádku Helenu

neděle 19. srpna
20. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ
Mimořádná sbírka na
opravy kostela

NST 7:30 za + rodiče Procházkovy, + sourozence
a za + rodinu Krejčovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + rodiče Sládkovy a za živou rodinu
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.

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Ve středu 15. srpna bude v 18:00 mše svatá na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie „ U
kapličky“ na Vinohradské ulici. Je to velký mariánský svátek, a proto je povinností
každého katolického křesťana jít tento den na mši svatou. Pokud bude pršet, mše svatá bude
ve farním kostele.

DNY OBCE DOMAŠOV U ŠTERNBERKA
Letos uplynulo 798 let o první písemné zmínce obce Domašova u Šternberka. V rámci Dní
obce bude slavena také mše svatá, která se koná v sobotu 18. srpna v kostele sv.
Martina v 11:00. Po mši svaté bude možnost komentované prohlídky kostela.

SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty na Nanebevzetí P.M. (15.8.):1.čt.Zj 12,1-10* 2.čt.1 Kor 15,20-27* Ev.Lk 1,39-56*
Lektoři: Vinohradská – Švecová P.; Richter S.
Texty příští neděle (19.8.): 1.čt. Př 9,1-6 * 2.čt. Ef 5,15-20 * Ev. Jan 6,51-58*
Lektoři: NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Knopfová Z.; Knopf P.

PRODEJ DĚKANÁTNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2019
Stolní kalendáře na příští rok 2019 si budete moci koupit v sakristii kostela NST a ve farní
knihovně. Kalendář obsahuje spoustu užitečných informací a fotografie interiérů kostelů
šternberského děkanátu. Kalendář stojí 60 Kč. Ve všedních dnech si ho můžete koupit
v sakristii nebo v úředních hodinách i na faře.

Pouť na SVATÝ HOSTÝN vsobotu 1. září 2018
Na tomto posvátném místě poděkujeme naší nebeské přímluvkyni za její ochranu a zároveň
si budeme vyprošovat požehnání pro nás, pro naše rodiny a pro naše farnosti. V 10:00 bude
pontifikální mše svatá. Tento den se na Svatém Hostýně koná 26. pouť muklů, vězňů
totalitních režimů.
Odjezdy autobusů: z Újezda u Uničova (od kostela) v 7:15
ze Šternberka z Dvorské, od NST a Psychiatrické léčebny v 7:30
Návrat do 17:00. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře do 26.srpna 2018.
Záloha na dopravu činí 150 Kč (děti 50 Kč).

POZVÁNÍ OTCE JOSEFA ČERVENKY NA OSLAVU SVÝCH PADESÁTIN
Drazí příbuzní, farníci současní i bývalí, přátelé a známí, všechny děti Boží. S velkou
vděčností Hospodinu za dar života, víry a povolání a za všechny, které jsem v životě potkal,
vás srdečně zvu ke společnému setkání při příležitosti mých 50. narozenin v neděli 19.
srpna 2018 v Soběchlebích u Hranic.
10:00 - mše svatá
12:00 - oběd v KD pro příbuzné a přespolní hosty
14:00 - TeDeum a svátostné požehnání
14:40 - přátelské posezení v KD
Budu velmi rád, když přijmete mé pozvání. Při gratulaci prosím upusťte od věcných darů
a v létě rychle vadnoucích květů. Chcete-li opravdu něco darovat přispějte prosím při mši
sv. do sbírky na nutnou rekonstrukci plynového topení v kostele i na faře.

