NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
2. ČERVNA 2019

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Č. 22

Žalmová odpověď: Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.

neděle 2. června
7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

pondělí 3. června
Památka sv. Karla
Lwangy a druhů,
mučedníků

úterý 4. června
středa 5. června
Památka sv. Bonifáce,
biskupa a mučedníka

čtvrtek 6. června
Památka sv. Norberta,
biskupa

pátek 7. června
1.PÁTEK V MĚSÍCI

sobota 8. června

neděle 9. června
SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO

NST 18:00

za farníky
mše svatá
mše svatá
za + rodiče a za pokoj v rodině
mše svatá
mše svatá
za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v květnu 2019

Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:00 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Mrňkovu, Zajíčkovu,
Faksovu a Hlochovu
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Babice 16:30 mše svatá
Sv. Leopold
Mladějovice
Sv. Leopold
Hor. Loděnice
Klášter
Farní kostel

15-18
17:00
18:00
17:30
18:00
20:00

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

svátost smíření a adorace NS
mše svatá /od 16:30 svátost smíření a adorace NS/

za + Petru Šlápotovu a za její děti
mše svatá
za + Ludmilu Superatovou a za ž. a + rodinu
mše svatá
za živou a + rodinu Vepřekovu a Burianovu
mše svatá
mše svatá
za + Romana Špačka
mše svatá
mše svatá

ČERVEN 2019: za pronásledované křesťany
Texty příští neděle (9.6.): 1.čt. Sk 2,1-11 * 2.čt.1 Kor 12,3-7.12-13 * Ev. Jan 20,19-23
Lektoři: NST – Suk O., Břečková L.; ZPM – Nováková V., Bajer T.

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.

Události následujícího týdne:

POZVÁNKA NA FARNÍ KAFE
Po dnešní mši svaté ve farním kostele ve Šternberku máte možnost neformálního setkání ve
farní místnosti u kávy a čaje. Všichni jste srdečně zváni.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Další setkání starších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude dnes 2. června v 16:00
na faře. Setkání mladších kandidátů (do 20 let) proběhne v neděli 9. června v 16:00 na
faře. Očekávám účast všech.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší porozumění poselství Písma svatého bude ve čtvrtek 6.
června v 19:15 na faře.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 7. června.

POZVÁNKA PRO MLÁDEŽ
O víkendu od 7. do 9. června proběhne další akce mládeže děkanátu, tentokrát jsme si
naplánovali stanovačku na zahradě fary v Medlově. Začátek bude 7.6. v 19:00 a konec 9.6.
v 11:00. více informací, včetně přihlášení na: facebook Mládež děkanátu Šternberk

POZVÁNKA NA FILMOVÝ VEČER
Hněváte se někdy nad svým vlastním hněvem, nad vlastní netrpělivostí a zkratkovitostí
jednání? Jste občas příliš rychlí ve svých předsudcích, úsudcích a souzení druhých? Stali
jsme se lidmi, kteří „nemají čas“, a náš život vyznačuje „rychlost“. Ta může být někdy
vhodná, jindy však bolestně škodlivá: nám, druhým, světu. O dopadu hněvu, rychlosti a
povrchnosti vypráví nádherná filmová balada „Dvanáct rozhněvaných mužů“, na jejíž
promítání Vás srdečně zvu: přijďte v pátek 7. června v 19:00 na faru ve Šternberku.
Téměř v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého budeme moct uvažovat prostřednictvím
tohoto filmu a následném společném sdílení o potřebě (nejen) prvního z darů Ducha
svatého: moudrosti. Zve Josef Mikulášek, kaplan

EXKURZE DO UNIČOVA
Zveme na poslední akci letního semestru do Uničova, jednoho ze sedmi moravských
královských měst. Průvodkyní po vybraných památkách bude dr. Emilie Zatloukalová. Sraz
- v úterý 11. června v 17:00 u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. Kdo by mohl
nabídnout volné místo v autě a kdo by chtěl této nabídky využít, volejte nejpozději do 9.6.
na tel. 739524352. Zve ČKA MS Šternberk, www.cka-st.webnode.cz

SVATODUŠNÍ VIGILIE VE ŠTERNBERKU – 8. ČERVNA
Srdečně Vás všechny zvu na svatodušní vigilii, kterou vstoupíme do Slavnosti Seslání
Ducha Svatého.
19:00 – adorace Nejsvětější Svátosti (kaple sv. Leopolda)
20:00 – lucernárium - zapálení a požehnání ohně (rajská zahrada)
mše svatá o vigilii Seslání Ducha Svatého (farní kostel)

