NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
11. SRPNA 2019

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Č.

32

Žalmová odpověď: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
NST 7:30 za + Jaroslava Rouska
Klášter
8:00 mše svatá
neděle 11. srpna
Mladějovice 8:30 mše svatá
19. NEDĚLE V
Farní kostel 9:00 za farníky
MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Těšíkov 11:30 POUTNÍ MŠE SVATÁ (ke cti sv. Vavřince)
Klášter 7:30 mše svatá
NST 14:00 pohřební bohoslužba (+Stanislav Tesař)
pondělí 12. srpna
NST 18:00 za Boží požehnání pro kmotřence a jejich
rodiny
úterý 13. srpna
středa 14. srpna
Památka sv.
Maxmiliána Marie
Kolbeho, kněze a muč.

čtvrtek 15. srpna
SLAVNOST
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
pátek 16. srpna
sobota 17. srpna
neděle 18. srpna
20. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

Mimořádná měsíční
sbírka na opravy

Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za 80 let života a za Boží
požehnání a ochranu pro celou rodinu
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 -12 adorace NS
U kapličky 18:00 za živou a + rodinu Smyčkovu a Martinkovu
(Na Vinohradské)
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za živou a + rodinu Pechrovu a Zaťkovu
s prosbou o Boží požehnání
Domašov u Št. 14:00 mše svatá (Dny obce Domašov)
Hor.Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

za + Vincence
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Čtvrtlíkovu a Vrtkovu
mše svatá
mše svatá

ÚMYSL ŽIVÉHO RŮŽENCE SRPEN 2019: za dar vláhy pro naši zemi
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 730 553 404, 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.

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 – Kusmič J.; Šrámek K.
Texty příští neděle (18.8.): 1.čt. Jer 38,4-6.8-10* 2.čt. Žid 12,1-4* Ev. Lk 12,49-53*
Lektoři: NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Nováková V.; Bajer T.

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Ve čtvrtek 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.

7.PTP - KE ŠTERNBERSKÉ KAPLIČCE, ALE TENTOKRÁT OD LESA

Ve čtvrtek oslaví naše šternberská farnost jeden z největších mariánských svátků, Nanebevzetí
Panny Marie, mší svatou u kapličky na Vinohradské v 18:00. Pokud budete mít chuť, tak
můžete s námi ke kapličce putovat trochu delší trasou. Vyjedeme až po obědě autobusem do
Chabičova (nastoupit lze i na autobusové stanici u vlakového nádraží - odjezd 13:44). Z
Chabičova se pak vydáme na vyhlídku na Dubové hoře, a poté přes Řídeč a Babice ke kapličce
na Vinohradské. Trasa není výškově náročná ☺. Těším se na společné putování! P. Antonín.
délka trasy: cca 11 km
zajímavá místa na trase a průběh: vyhlídka na Dubové hoře; Josefčina studánka; okrajová část
obce Řídeč; Šternberk (kaplička na Vinohradské - cíl; zde bude mše svatá)
termín konání: čtvrtek 15. srpna 2019
sraz na autobusovém nádraží Šternberk (Dvorská): v 13:50 (odjezd autobusu v 13:55)
Všechny farníky, tedy mládež, rodiny sdětmi, seniory zfarností Šternberk, Jívová, Mladějovice,
Horní Loděnice a Újezd srdečně zveme na

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
vsobotu 31. srpna 2019
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. Tento den se na
Svatém Hostýně koná Arcidiecézní pouť rodin, po mši svaté bude bohatý program zvláště pro
děti. Pontifikální mše svatá začne v 10:15 hodin.
Odjezdy autobusů: ze Šternberka z Dvorské, Kostelíčka a od Psychiatrické léčebny v 8:00.
Návrat do 17:00. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře do 25. srpna 2019.
Záloha na dopravu činí 150 Kč (děti 50 Kč).

CHYSTÁ SE SVATOANEŽSKÝ DAR PRO PAPEŽE
Půjde o finanční dar, který bude moci papež použít pro chudé. Dále bude vytvořena
skulptura -koruna sv. Anežky České na kovovém podstavci. Na něm budou zachyceny
otisky prstů dárců a na vrchol bude vložena koruna. Část otisků prstů dárců bude vyvedena
plasticky přímo v podstavci a další budou otisknuté na ručním papíře a vložené do schrány
uvnitř. Každý z dárců také obdrží pamětní medaili s potvrzením, že se na daru pro papeže
podílel. Doporučená částka je 200 korun, možný je nižší i vyšší příspěvek. Sbírky je možné se
zúčastnit do 31. 8. 2019. Přispět, zanechat otisk prstu a obdržet medaili je možné na Charitě,
Opavská 13, 785 01 Šternberk, Po – Pá 8:00 – 14:00 hod. Kontakt na pověřenou osobu: Mgr.
Jana Sládková, 734 390 734. Více informací najdete na www.anezka2019.cz.

