FARNÍ DOVOLENÁ pro všechny

SLOVENSKO - SPIŠSKÉ PODHRADÍ
27. až 31. července 2020
Program: individuální nebo dle domluvy, nabídka společného slavení mše svaté
a společných večerů

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
2. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ

neděle 8. března
2. NEDĚLE V
DOBĚ POSTNÍ

*

Stravování: možnost individuálního stravování celodenně i jednotlivě,
cena: snídaně 6 €; oběd 6 €; večeře 4 €,
možnost teplých večeří místo oběda
*

pondělí 9. března

Sleva: každé 3. a další dítě v rodině sleva 50% z ubytování a stravy
*

K dispozici dále: mikrovlnka a rychlovarná konvice, altánek s možností grilování,
ohniště s možností opékání

úterý 10. března

*

středa 11. března

PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE NEJPOZDĚJI do neděle 12.4.2020

čtvrtek 12. března

Doprava: tam i zpět individuální

Přihlášky a bližší informace: Barbora Svatoňová (tel: 731 621 208,
barbora.svatonova@centrum.cz)

Č. 10

Žalmová odpověď: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.

*

Ubytování: 2, 3 a 4 lůžkové pokoje, sociální zařízení většinou na pokoji nebo buňky
po třech pokojích, cena: dospělí 13 €/noc, děti 10 €/noc

8. BŘEZNA 2020

NST 7:30 za rodinu Tieffenbachovu, rodiče z obou stran
a za sestru Hanu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + rodiče Šindlerovy
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + manžela, syna a za živou rodinu
Martinkovu
Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:15 mše svatá
NST 18:00 za + Jaroslava Zajíčka, Marii Zajíčkovou
a za duše v očistci
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti

Újezd u Un. 18:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + Jana Hradila a za živou a + rodinu
Vrbovu, Hradilovu a Králíčkovu
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
sobota 14. března
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30 za živou a + rodinu Břečkovou a Pascanu
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 15. března
Mladějovice 8:30 mše svatá
3. NEDĚLE V
Farní kostel 9:00 na poděkování za 90 let života s prosbou
DOBĚ POSTNÍ
o Boží požehnání pro děti a jejich rodiny
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.
pátek 13. března

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
BŘEZEN 2020: za křesťany ve světě, kteří jsou pronásledováni pro svou víru

Několik tipů na zajímavá místa v okolí:
Spišský hrad a Spišská Kapitula v místě + Žehra (6 km) – vše v UNESCO,Levoča (město
UNESCO, významné poutní místo Mariánská Hora, 15 km), Slovenský Ráj (30 km),
biokoupaliště Levočská dolina (koupání, rybolov, hřiště, gril, 20 km), ZOO Spišská Nová
Ves(20 km), Poprad (40 km, Aquapark)…

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.

PŘÍŠTÍ NEDĚLI SE KONAJÍ VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY F. ŠTERNBERK
Jména kandidátů najdete na nástěnce. Volby proběhnou při bohoslužbách 3. neděle v době
postní 15. března 2020 v kostelíčku a ve farním kostele. Každý farník starší 15 let dostane
volební lístek, na kterém zatrhne maximálně pět kandidátů.

POUŤ ZA NEMOCNÉ 2020
SUCHDOL A JAROMĚŘICE u Jevíčka
Tak jako v minulých letech, tak i letos se uskuteční pouť, při které
chceme myslet a modlit se za naše nemocné. Původní záměr byl
navštívit oblast v okolí Oder, ovšem nakonec navštívíme mariánské
poutní míst Suchdol u Prostějova. Dalším zastavením na naší pouti
bude Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Dnešní neděli 8. března mají setkání mladší kandidáti svátosti biřmování (skupinky). Starší
biřmovanci (nad 20 let) se sejdou příští neděli 15. března v 16:00 na faře.
EUTANAZIE - POSTOJE, SKUTEČNOSTI, OČEKÁVÁNÍ
Na jaře 2020 se bude v Parlamentu ČR rozhodovat o zákonu, který má legalizovat
eutanazii. Společnost je v názorech značně rozdělená. Prosazují zastánci eutanazie kulturu
smrti? Nebo chtějí její odpůrci omezit lidská práva? Naštěstí již máme zkušenosti ze
zahraničí, kde už podobné zákony platí téměř dvě desetiletí. Čeká nás apokalypsa, nebo
jsou obavy zcela liché? Na toto téma bude hovořit doc. Dominik Opatrný, Th.D. v úterý
10. března 2020 v 18:00, společenská místnost na faře. Zve ČKA MS
Šternberk, www.cka-st.webnode.cz
LECTIO DIVINA NEBOLI POSVÁTNÉ ČTENÍ
Ve čtvrtek 12. března v 19:15 jste všichni, kteří toužíte prohlubovat svůj duchovní život,
srdečně zváni na Lectio divina. Setkání trvá 45 minut a moderuje ho P. Josef.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
NEDĚLE (15.3.): 1.čt. Ex 17,3-7* 2.čt. Řím 5,1-2.5-8* Ev. Jan 4,5-42*
NST - Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Martinková M., Martinka P.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
15.3. - Procházka V., Svatoň R.
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ 2020:
Ve Šternberku budou pobožnosti křížové cesty následovně:
v pondělí v NST před mší svatou v 17:30
v neděli v křížové chodbě v 15:00 (zodpovědní za vedení nedělní pobožnosti viz dole)
8.3. – terciáři (SFŘ); 15.3. – muži; 22.3. – ženy; 29.3. – biřmovanci;
5.4. – P. Josef
Po pobožnosti křížové cesty se v kostele společně pomodlíme korunku k Božímu
milosrdenství a uctíme ostatky svatého kříže.
Pobožnost křížové cesty v přírodě na Velký pátek 10. dubna povede mládež.
POSTNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA MLÁDEŽE DĚKANÁTU
V pátek 20.března proběhne další akce mládeže děkanátu, tentokrát jsme si naplánovali
postní křížovou cestu. Bude se konat už tradičně na Rudě u Rýmařova, začínáme v 19
hodin. Pokud by měl někdo problém se na Rudu dostat, ať se obrátí na někoho z animátorů
nebo mi zavolá na číslo 731830259 (Jakub Smyčka).

Pouť se koná v sobotu 28. března a ze
Šternberka (z Dvorské) budeme
odjíždět v 8:30 hod, návrat do 17:00
hod. Přihlašovat se můžete na faře nebo
v sakristii. Cena činí 150,- Kč (děti 50,Kč). Zamluvil jsem restauraci, kde bude možnost teplého oběda.
Pokud byste měli zájem o tento oběd, tak je potřeba to uvést při
přihlašování (cena oběda cca 120 Kč se bude platit až na místě).

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (únor
2020))
(únor 2020

2.2.
9.2.
16.2.
23.2.

Šternberk
NST
Farní
1.540,4.367,1.873,4.114,2.324,7.673,3.360,11.179,-

Mladějovice

H.Loděnice

Jívová

Újezd

882,480,957,1.131,-

390,590,920,660,-

1.660,1.960,2.235,4.450,-

1.323,1.355,1.297,1.268,-

29.1. Babice 92,-Kč; 1.2. Farní 62.278,-Kč; Betlém 2.126,-Kč; 26.2.Farní 2.499,-Kč.
TÁBOR PRO ZVÍDAVÉ KLUKY A HOLKY
"Pojeď s kamarádskou a veselou dívenkou Pipi Dlouhou Punčochou do vily Vilekuly! Hrát
si na píditele, zažívat dobrodružství, objevovat nejen svět, ale i nové schopnosti v sobě." :)
Pipi je krásným vzorem v nezištném přátelství, odvaze, veselé povaze, ale i třeba v
dovednostech jako jsou například obratnost, zručnost, zdatnost, síla, ale i umění a jedinečný
humor...
TERMÍN: 4.8. - 8.8.2020
MÍSTO KONÁNÍ: fara Moravský Beroun
VĚK DĚTÍ: 5 - 10 let
Cena: 1000,- (sleva pro sourozence)
Přihlášky nejpozději do 31.5.2020.
Vice informací sledujte průběžně na nástěnce a nebo volejte tel.: 608754236, Anežka
Danzmajerová

