PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DĚTÍ
DĚTÍ NA FAŘE VE ŠTERNBERKU
Centrum pro rodinu a farnost Šternberk pořádají příměstský tábor na faře ve Šternberku od
26. do 30. července 2021. Přihlášky a více informací na nástěnce v kostele nebo na
webových stránkách Centra pro rodinu (http://sternberk.dcpr.cz/tabory).
POZVÁNKA NA PROMÍTÁNÍ FILMU
Přijměte pozvání na promítání filmu Slavíci v kleci francouzského režiséra Ch. Barratiera.
Tento film je velmi milým pohledem do "školních let", která neznamenají jen nekonečné
hodiny vyučování ale jsou zásadním obdobím, kdy člověk hledá sám sebe, své talenty a své
životní směřování. Slavíci v kleci je něžný a přitom hluboký film o lidském potenciálu a o
lidech, kteří se ve výchově nevzdávají ve chvílích, kdy ostatní rezignovali. Promítání se
uskuteční v sobotu 24. července v 19:00 ve farním sále. Zvou P. Josef Mikulášek a místní
skupina ČKA.
OHLÁŠKY PŘED UZAVŘENÍM CÍRKEVNÍHO SŇATKU
V sobotu 24. července v 12:00 hodin uzavřou ve farním kostele ve Šternberku církevní
sňatek pan David Skočík ze Šternberka slečna Eva Gottwaldová ze Štěpánova.
ZMĚNA V ČASE ZAČÁTKU NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
Vzhledem k mladějovické pouti, která se koná příští neděli 25. července se tento den
prohodí začátky mše svaté v Mladějovicích a v Újezdu u Uničova.
V Újezdu u Uničova začne nedělní mše svatá v 8:30, v Mladějovicích v 10:00.
POUŤ V MLADĚJOVICÍCH
Příští neděli 25. července bude pouť ve farnosti Mladějovice, kde je farní kostel zasvěcen
sv. Marii Magdaleně. Mše svatá bude začínat mimořádně až v 10:00. Odpoledne v 15:00
bude v kostele svátostné požehnání.
PŘÍŠTÍ NEDĚLE SVĚTOVÝM DNEM PRARODIČŮ A STARÝCH LIDÍ
V neděli 25. července 2021 se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí, který
koncem ledna vyhlásil papež František a zvolil pro něj motto parafrázující Ježíšova slova
z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20). Motto je zcela
v duchu přání sv. Otce, aby nejstarší a nejmladší generace rozvíjela vzájemné vztahy a aby
prarodiče vnímali odpovědnost za předávání víry v rodině. Při této příležitosti Svatý otec
vyhlásil také možnost získat plnomocné odpustky. Za obvyklých podmínek (svátostná
zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže) je mohou pro sebe nebo pro duše
v očistci získat věřící, kteří se při této příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu anebo
jiných oslav po celém světě. Pro získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství
času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci.
A odpustky mohou získat i staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou
opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu, když se
duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.
PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ FARNOSTI
Děkujeme vám za vaše zapojení a věříme, že se nám do konce prázdnin podaří pokořit 2820 km
a dorazit do cíle naší cesty, poutního místa Santiago de Compostela!
MOŽNOST SETKANÍ NA KLÁŠTERNÍM NÁDVOŘÍ
Letošní rok nebyl zrovna příznivý a neumožnil nám osobní kontakty. Proto si Vás
dovolujeme všechny pozvat po každé nedělní mši svaté v 9.00 hod do prostor nádvoří
bývalého kláštera, kde se nachází herní místnost na společné setkávání se. Dříve narození si
mohou v klidu popovídat a mladší si mohou zahrát nějaké stolní hry.
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Žalmová odpověď: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám!
Šternberk F 7:30 za farníky
neděle 18. července
Klášter 8:00 mše svatá
16. NEDĚLE
Mladějovice 8:30 mše svatá
V MEZIDOBÍ
Šternberk F 9:00 za živou a + rodinu Orságovu z Chabičova
Mimořádná sbírka
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
na opravy kostelů
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 19. července
Šternberk F 18:00 za + dědečka Františka Ševčíka
úterý 20. července
Klášter 7:30 mše svatá
středa 21. července
Sv. Vavřince z Brindisi

čtvrtek 22. července
Svátek sv. Marie
Magdalény

pátek 23. července
Svátek sv. Brigity,
řehol., patronky Evropy

sobota 24. července
Sv. Šarbela Machlúfa

neděle 25. července
17. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Klášter 7:30
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11 – 12
Hlásnice 18:00
Klášter 7:30
Sv. Leopold 18:00

mše svatá
za + rodiče Tisoňovi
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti
mše svatá
mše svatá
na poděkování za dar života vnuka Karla a
vnučky Hedviky s prosbou o ochranu P. Marie

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 7:30 na poděkování P. Bohu za dar života a za B.
požehnání a ochranu P. Marie pro vnučku Báru
Klášter 8:00 mše svatá
Újezd u Un. 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za + Marii Bilovou
Mladějovice 10:00 poutní mše svatá ke cti sv. Maří Magdaleny
Jívová 11:00 mše svatá

ROZPIS LEKTORSKÉ SLUŽBY
NEDĚLE (25.7.): 1.čt. 2 Král 4,42-44* 2.čt. Ef 4,1-6* Ev. Jan 6,1-15*
7:30 – Nováková D.; Šišková J.; 9:00 – Hýžová L., Nikl V.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ČERVENEC 2021: za odvrácení všech epidemií a přírodních pohrom
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.

