NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
28. DUBNA 2019
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Žalmová odpověď: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky!
NST 7:30 Za + Ludmilu a Vojtěcha Lakomé a za + tetu
neděle 28. dubna
Marii
2. NEDĚLE
Klášter 8:00 mše svatá
VELIKONOČNÍ
Mladějovice 8:30 mše svatá
Svátek Božího
Farní
kostel 9:00 za + rodiče Kučerovy a prarodiče z obou stran
milosrdenství
Újezd
u
Un. 10:00 mše svatá
Měsíční mimořádná
Jívová
11:00 mše svatá
sbírka na opravy
Hlásnice 15:00 poutní mše svatá
pondělí 29. dubna
NST 18:00 za + Vojtěcha Bajera
Svátek sv. Kateřiny
Sienské, panny

úterý 30. dubna
Památka sv. Pia V.,
papeže

Klášter 7:30 mše svatá

Klášter 7:30
Sv. Josefa, dělníka
Farní kostel 18:00
Klášter 7:30
čtvrtek 2. května
NST 11-12
Památka sv. Atanáše,
biskupa a uč.církve
Dalov 16:30
Mladějovice 17:00
pátek 3. května
Sv. Leopold 15 – 17:50
Svátek sv. Filipa
Sv. Leopold 18:00
a Jakuba, apoštolů
středa 1. května

mše svatá
za dar víry pro Kateřinu, Martina a vnučku
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
mše svatá (od 16:30 svátost smíření a adorace)
svátost smíření a adorace

za dar života a víry s prosbou o Boží požehnání
pro rodinu Tomáškovu
poutní mše svatá ke cti sv. Floriána
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Kusmičovu a Šalamounovu
mše svatá
mše svatá
za farníky
mše svatá
mše svatá
poutní mše svatá ke cti sv. Floriána

Rybníček 10:00
Památka sv. Floriána, Hor. Loděnice 17:30
mučedníka
Klášter 18:00
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
neděle 5. května
Farní kostel 9:00
3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Chabičov 15:00
DUBEN 2019: za obnovu našich rodin
KVĚTEN 2019: za nová duchovní povolání z našich farností
LEKTOŘI PŘÍŠTÍ NEDĚLE (5.5.2019)
1.čt. Sk 5,27-41 * 2.čt. Zj 5,11-14 * Ev. Jan 21,1-19*
NST - Martinková L., Chmelová F.; ZPM – Smyčková J.; Smyčka J.
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 1802820339/0800; P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117;
P. Josef Mikulášek, kaplan,737 973 108.
sobota 4. května

Události následujícího týdne:

POUŤ KE SVATÉMU JIŘÍ V HLÁSNICI
Dnešní neděli 28. dubna v 15:00 se v kapli sv. Jiří v Hlásnici bude konat poutní mše svatá. V
Chabičově pak oslavíme svátého Floriánka příští neděli 5. května v 15:00.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Další setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude dnes 28. dubna v 16:00
na faře. Setkání starších kandidátů (nad 20 let) proběhne v neděli 5. května v 16:00 na faře.
Očekávám účast všech.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Měsíc květen patří té, kterou zveme Královnou Máje, Panně Marii. Během celého měsíce se
budou v našich kostelích konat Májové pobožnosti, které budou v pondělí, ve středu, a v
pátek. Struktura májových pobožností: 17:20 modlitba svatého růžence
17:45 čtení poučného příběhu
17:55 litanie k Panně Marii
První Májová pobožnost bude ve středu 1. května v 19:00 u sochy Panny Marie na Ořechové
ul. (zde přejdeme po mši svaté, která bude mimořádně ve farním kostele (kapli Panny Marie
Pomocnice) v 18:00 – růženec se začne modlit v 17:30). Vzhledem k pobožnosti 1. pátku
nebude v pátek 3. května májová pobožnost.

MINISTRANTSKÝ VÝLET
Všechny ministranty zvu na výlet, který bude ve středu 1. května. Sraz na vlakovém nádraží
v 7:55 hodin; vezměte si s sebou svačinu na celý den. Návrat bude do 17:00 hodin. Cílem výletu
bude dobití Bradla (600 m) a návštěva uničovského faráře otce Darka.
Ti, kdo chtějí jet s námi, ať se přihlásí nejpozději do úterý 30. dubna do 20:00!

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší vzdělávání v pravdách katolické víry bude ve čtvrtek 2. května
v 19:15 na faře.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budeme navštěvovat dopoledne v pátek 3. května.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
Společné udělování svátosti pomazání nemocných proběhne letos v neděli 5. května při mši
svaté: ve Šternberku v 7:30 (NST), v 8:00 (Klášter) a v 9:00 (farní kostel), v Mladějovicích v
8:30 a na Jívové v 11:00. V Hor. Loděnici bude svátost nemocných udělována již ve sobotu 4.
května při mši svaté v 17:30.
Přihlášky: ti, kteří budou přijímat tuto svátost odevzdají těsně před udílením vyplněný lístek
(jméno a datum narození), který si můžete vyzvednout na stolku, kde se nacházejí tiskoviny.
Každý, kdo bude přijímat tuto svátost, má povinnost přijmout i svátost oltářní, což
předpokládá i svátost smíření. Svátost nemocných přijímají jen vážně nemocní a starší věkem.
Pokud víte o nemocných, kteří nemají možnost dostat se do kostela, tak, prosím, nahlaste jejich
jména na faře, abychom jim mohli udělit svátost u nich doma.

Události vzdálenější:

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.

