Události následujícího týdne:

PŘEDVELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ VE ŠTERNBERKU

bude na Květnou neděli 14. dubna od 14:30 ve farním kostele.
Pobožnost křížové cesty začne v 14:00. Využijte přítomnosti více cizích zpovědníků
(kromě místních kněží přijede P.Dariusz Trzaskalik z Uničova a P.Ladislav Sovadina z
Dlouhé Loučky).
Připomínám, že mezi církevní přikázání patří též alespoň ve velikonoční době přijmout
Svátost oltářní. Před Velikonocemi přijímají svátost smíření všichni pokřtění, aby při
slavnosti velikonočního vzkříšení pravdivě obnovili své křestní sliby!

POSTNÍ ALMUŽNA - ODEVZDÁVÁNÍ KRABIČEK
Dnešní neděli 14. dubna se sbírají krabičky, do kterých jste přispívali během doby postní.
Pokladničky odevzdávejte po mši svaté u východu z kostela, kde bude stát pověřená osoba
nebo ministrant. Peníze, které se vyberou, použije církev prostřednictvím Charity na pomoc
lidem v nouzi. Pokud jste někdo zapomněl krabičku přinést, tak ji, prosím, přineste do příští
neděli do farního kostela nebo do kostelíčka.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
První setkání starších kandidátů (nad 20 let) svátosti biřmování bude dnes 14. dubna v
16:00 na faře. Další setkání budou následovně: mladší v neděli 27. dubna a starší 5. května.
Očekávám účast všech.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
DUBEN 2019: za obnovu našich rodin
ÚJEZD

KŘÍŽOVÁ CESTA NA RUDĚ
Všichni farníci jsou srdečně zváni na pobožnost křížové cesty, která se uskuteční tentokrát
ve středu 17. dubna v 17:00. Tuto pobožnost povede děkanátní centrum pro rodiny a je
určena hlavně rodičům s dětmi. Pokud byste se k nám chtěli připojit, tak se hlaste v sakristii
nebo telefonicky do 15.4.2019.

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. Josef Mikulášek, kaplan,737 973 108.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
14. DUBNA 2019 Č. 15
Žalmová odpověď: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
NST 7:30 na poděkování za dar života s prosbou o pomoc
Boží a ochranu P. M. pro syna a živou rodinu
Hradilovu
neděle 14. dubna
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
KVĚTNÁ NEDĚLE
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Vyvozilovu, Krupovu,
Fadrnou a za duše v očistci
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
KVĚTNÁ NEDĚLE

pondělí 15. dubna
úterý 16. dubna
středa 17. dubna
čtvrtek 18. dubna
ZELENÝ
ČTVRTEK
pátek 19. dubna
VELKÝ PÁTEK
sobota 20. dubna
BÍLÁ SOBOTA

NST 18:00 za + Zdeňka Šemberu
Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:00 mše svatá
NST 18:00 za dar života pro vnučku Nelu, maminku Janu a
za živou a + rodinu Horalíkovu
Mladějovice 16:30
Újezd u Un. 18:00 Mše sv. na památku ustanovení Eucharistie
Farní kostel 18:00
Mladějovice 16:30
Újezd u Un. 18:00
Obřady Velkého pátku
Farní kostel 18:00
Mladějovice 19:00
Újezd u Un. 21:00
Farní kostel 21:00

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

NST 7:30 za + Pročkovy a za Boží požehnání pro rodiny
Kolčavovu a Augustýnkovu
neděle 21. dubna
Klášter 8:00 mše svatá
SLAVNOST
Mladějovice 8:30 mše svatá
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
Farní kostel 9:00 za + rodiče Bockovy a za bratra
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Sbírka na Kněžský
Jívová 11:00 mše svatá
seminář v Olomouci Hor. Loděnice 11:45 mše svatá
Farní kostel 15:00 korunka k B. milosrdenství a sv. požehnání
Farní kostel 9:00 za + manžela
Dalov 9:00 mše svatá
Babice 10:30 mše svatá
pondělí 22. dubna
Hr. Petrovice 10:30 mše svatá
NST 15:00 na poděkování za dar života vnuka Daniela a za
70 let společného života

VELIKONOČNÍ TRIDUUM VE ŠTERNBERKU
Zelený čtvrtek: mše svatá bude pouze ve farním kostele v 18:00; po přenesení Nejsvětější
Svátosti do kaple sv. Leopolda bude možnost bdění v Getsemanské zahradě do 21:00
Velký pátek: v 9:00 bude společná modlitba ranních chval z breviáře
v 15:00 začne křížová cesta, kterou povede společenství mládeže (sraz u „obrázku“)
v 18:00 začnou ve farním kostele velkopáteční obřady; po obřadech zahájíme v kapli
sv. Leopolda stráž u Božího hrobu modlitbou novény k Božímu milosrdenství – stráž
potrvá po celou noc a následující den až do 18:00. Prosím, abyste se zapisovali do
rozpisu stráže u Božího hrobu, který je umístěn na nástěnce v křížové chodbě u
východu z lodi kostela (na noční hodiny prosím zvláště muže)
v 24:00 o půlnoci bude společná modlitba matutina, což je modlitba žalmů s čtením
Písma (sv. Leopold)
Bílá sobota: celý den až do 17:00 možnost rozjímání u Božího hrobu v kapli sv. Leopolda
v 9:00 bude společná modlitba ranních chval z breviáře (sv. Leopold)
v 15:00 společná modlitba 2. dne novény k Božímu milosrdenství (sv. Leopold)
Velikonoční vigilie: ve 21:00 začíná na schodech před farním kostelem největší slavnost
církevního roku – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně; při této slavnosti každý z nás obnoví
svoje křestní sliby, doneste si tedy svou křestní svíci. Velkou radostí této slavné liturgie
bude udělení svátosti křtu 5 dospělým katechumenům.
Velikonoční neděle: mše svaté budou jako obvykle v NST v 7:30 a ve farním kostele v 9:00
při každé nedělní mši svaté se budou žehnat pokrmy, nezapomeňte si je přinést!
V 15:00 bude ve farním kostele modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a
svátostné požehnání.

ROZPIS LEKTORSKÉ SLUŽBY
Texty Zeleného čtvrtku: 1.čt. Ex 12,1-8.11-14* 2.čt. 1 Kor 11,23-26* Ev.: Jan 13,1-15*
Texty Velkého pátku: 1.čt. Iz 52,13-53,12* 2.čt. Žid 4,14-16; 5,7-9* Ev.: Jan 18,1-19,42*
Texty Velikonoční vigilie: 1.čt. Gn 22,1-18* 2.čt. Ex 14,15-15,1* 3.čt. Iz 54,5-14*
4.čt. Ez 36,16-28* Epištola: Řím 6,3-11* Ev. Lk 24,1-12*
Texty příští neděle: 1.čt. Sk 10,34-43* 2.čt. Kol 3,1-4* Ev. Lk 24,1-12*

Zelený čtvrtek: ZPM (18:00) – Knopfová Z., Knopf P.
Velký pátek: ZPM (18:00) – Hýžová L., Nikl V.
Velikonoční vigilie: ZPM (21:00) – v týdnu budou osloveni.
Slavnost Zmrtvýchvstání: NST –Suk O.; Břečková L.;ZPM –Švecová T.,Vyvozil M.

NÁCVIK MINISTRANTŮ
Nácvik liturgie na obřady velikonočního tridua bude pro všechny ministranty na
Velký pátek v 10:00 a na Bílou sobotu v 13:00. Ve čtvrtek 18. dubna pojedeme
s ministranty do Olomouce na mši svatou se svěcením olejů - podrobnosti sdělím
ministrantům a jejich rodičům osobně. Večer na Zelený čtvrtek buďte ministranti
v sakristii nejpozději v 17:40.

SBÍRKY O VELIKONOCÍCH
Při návštěvě Božího hrobu přispějte, prosím, na chrám Božího hrobu v Jeruzalémě. Sbírka
na Velikonoční neděli je určena na Kněžský seminář v Olomouci.

Události, které se blíží:

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 27. DUBNA 2019
Srdečně Vás zveme na národní pochod pro rodinu, kterým chceme připomenout společnosti
její nenahraditelnou hodnotu. Záleží nám na rodině, manželství a respektu k životům těch
nejmenších z nás. Program: 10.30 Katedrála – pontifikální mše svatá; 12.30 Klárov – oběd
a kulturní program; 14.00 Pochod centrem Prahy na Václavské náměstí; 16.00 Zakončení u
sochy sv. Václava. Pro přihlášené bude zajištěn rychlý oběd (klobása a bageta - uvítáme
dar 85 Kč za oběd a 55 Kč za bagetu). Děti mají oběd bezplatný. Doprava do Prahy a zpět
vlakem či autobusem je zdarma. Registrace na hnutiprozivot.cz/pochod-prozivot#prihlaseni

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ
Srdečně Vás zveme na duchovní obnovu pro maminky na mateřské dovolené, kterou
povede paní Františka Böhmová. Téma přednášek: O kráse ženství, O hněvu. Obnova se
koná ve dnech 22.-24. května 2019 na šternberské faře. Více informací najdete na
plakátcích.

