NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
19. SRPNA 2018
Č. 33
Žalmová odpověď: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
neděle 19. srpna
NST 7:30 za + rodiče Procházkovy, + sourozence
a za + rodinu Krejčovu
20. NEDĚLE V
Klášter 8:00 mše svatá
MEZIDOBÍ
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + rodiče Sládkovy a za živou rodinu
Mimořádná sbírka na
Újezd
u Un. 10:00 mše svatá
opravy kostela
Jívová 11:00 mše svatá
za + rodiče a prarodiče Tesařovy, Letochovy,
pondělí 20. srpna
NST 18:00
Památka sv. Bernarda
Špakovy a za duše v očistci
úterý 21. srpna
Klášter 7:30 mše svatá
Památka sv. Pia X.,
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

papeže

středa 22. srpna
Památka Panny Marie
Královny

čtvrtek 23. srpna
Sv. Růženy z Limy,
panny

pátek 24. srpna
Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola

sobota 25. srpna
Sv. Benedikta, Jana,
Matouše, Izáka a
Kristina, mučedníků

neděle 26. srpna
21. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ
Pouť ke sv. Bartoloměji
na Jívové

Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za dar života 87 let s prosbou o
Boží požehnání pro živou rodinu Kamarádovu
a Šrámkovu
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Dalov 16:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + rodinu Skokaničovu
Farní kostel 11:00 svatební mše svatá
Hor.Loděnice 17:30 mše svatá
za manžela Ladislava, za jeho + rodiče
Sv. Leopold 18:30
Ladislava a Boženu a za živou rodinu
NST 7:30 za + Vincence
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Vyvozilovu, Krupovu,
Skalovu, Fadrnou a za duše v očistci
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 poutní mše svatá ke cti sv. Bartoloměje

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

Texty příští neděle: 1.čt. Joz 24,1-2.15.18 * 2.čt. Ef 5,21-32 * Ev. Jan 6,60-69*
Lektoři: NST – Martinková L.; Chmelová F; ZPM – Hýžová L.; Nikl V.

OHLÁŠKY PŘED UZAVŘENÍM CÍRKEVNÍHO SŇATKU
V sobotu 25. srpna v 11:00 uzavřou ve farním kostele ve Šternberku církevní sňatek pan
Antonín Gerža ze Šternberka a slečna Radana Havrlantová z Kyjovic.
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.

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 kapli
sv. Leopolda v sobotu 25. srpna po mši svaté, která začíná v 18:30 (modlitba radostného
růžence začne již před mší svatou).

POUŤ K SVATÉMU BARTOLOMĚJI V JÍVOVÉ
Všechny Vás srdečně zveme na neděli 26. srpna na pouť do Jívové, kde je farní kostel
zasvěcen sv. apoštolu Bartoloměji. Slavnostní mše svatá začne v 11:00.

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).

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.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
Nový školní rok se blíží, a tak předkládám informace o vyučování náboženství na našich
školách. Ty děti, které v minulém školním roce chodily do výuky náboženství nemusíte
přihlašovat, zapíšu si je automaticky o ročník výš. Ovšem u dětí, které buď jdou do 1. třídy nebo
minulý rok do náboženství nechodily, tak prosím jejich rodiče, aby tyto děti přihlásili – buď
elektronickou poštou (farasternberk@seznam.cz) či SMS (731621117), a to do 1. září. Výuka
náboženství ve šternberských školách začne od pondělí 17. září.
Na tomto místě bych rád připomenul, že vést děti ke vzdělávání v pravdách víry je
jednou z nejdůležitějších povinností katolických rodičů. Proto bych zároveň Vás rodiče
poprosil, abyste výuku náboženství nepovažovali pouze za jakousi alternativu či možnost, ale za
povinnost.

PROSBA CHARITY
Charita hledá dobrovolníka, který by vozil paní z farnosti na nedělní mše svaté do kostelíčka
(NST). Kontakt předá pastorační asistentka Jana Sládková, tel. 734 390 734.
Mnozí lidé nejen z naší farnosti, ale i z našeho města často prožívají velkou samotu. Potkáváme
se s nimi často až v nemocnici nebo skrze službu Charity. Není však v silách a časových
možnostech nemocničního kaplana, pastoračního asistenta ani kněží, aby se všem těmto lidem
věnovali. Hledáme proto ochotné lidi, kteří by se rádi setkávali s osamělými, nemocnými
staršími lidmi, aby s nimi strávili společný čas v jejich domovech. Popovídali si s nimi,
vyslechli je, případně se s nimi pomodlili či zazpívali, třeba jednu hodinu týdně nebo jednou za
čas, podle svých možností. Je to určitý druh služby druhým i svědectví. Pokud myslíte, že toto
setkávání je výzvou pro Vás, ozvěte se, prosím, na tel. číslo 734 390 734 (pastor. as. Jana
Sládková) nebo 734 692 133, 773 994 868 (nemoc. kapl. Kateřina Grygová).

