NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
21. KVĚTNA 2017

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Č. 21

Žalmová odpověď: Jásejte Bohu, všechny země!
neděle 21. května
6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Mimořádná sbírka
na opravy
pondělí 22. května
úterý 23. května
středa 24. května
čtvrtek 25. května
SLAVNOST
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

pátek 26. května

sobota 27. května

mše svatá
za farníky
mše svatá
za + Antonína a P. Pavla Hanákovy a za živou
rodinu
Jívová 10:00 mše svatá
Újezd u Un. 11:00 mše svatá
Klášter
NST
Mladějovice
Farní kostel

8:00
7:30
8:00
9:00

NST 18:00 za + syna Zdeňka, manžela a dvoje + rodiče
Klášter 7:30 mše svatá
Újezd u Un. 18:00 mše svatá (od 17:30 svátost smíření a adorace)
NST 18:00 za + rodiče z obou stran s prosbou za ochranu
živé rodiny
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Psych.léčebna 15:30 mše svatá
Mladějovice 18:00 mše svatá (od 17:30 svátost smíření a adorace)
Farní kostel 18:00 na poděkování Pánu Bohu za 70 let života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let
NST 15:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za živou rodinu Prokopovu a na poděkování za
dar víry a života
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za rodinu Vavrouškovu

mše svatá
za živou a + rodinu Zahradovu a Machovu
neděle 28. května
mše svatá
za rodinu Augustýnkovou a Boží požehnání
7. NEDĚLE
pro jejich děti
VELIKONOČNÍ
Jívová 10:00 mše svatá
Újezd u Un. 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: od PO do SO v 7:30 hod, v NE v 8:00 hod.
Klášter
NST
Mladějovice
Farní kostel

8:00
7:30
8:00
9:00

Texty na Nanebevstoupení Páně: 1.čt. Sk 1,1-11 * 2.čt. Ef 1,17-23 * Ev. Mt 28,16-20*
Lektoři: ZPM – Hýžová L.; Nikl V.
Texty příští neděle: 1.čt. Sk 1,12-14* 2.čt. 1 Petr 4,13-16* Ev. Jan 17,1-11*
Lektoři: NST – Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Švecová P.; Vyvozil M.
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 4275996028/5500; P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117;
P. Dariusz Trzaskalik, kaplan, 734 684 844.

Všem, kteří jste přišli v sobotu na velký úklid farního kostela, bych rád vyjádřil své
poděkování.

Události v následujícím týdnu:

DNEŠNÍ NEDĚLE JE DNEM MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
PŘEDNÁŠKA O PAPEŽSKÉM DOKUMENTU AMORIS LAETITIA
Místní skupina České křesťanské akademie zve na přednášku ThLic. Michala Umlaufa,
který nám přiblíží dokument papeže Františka "Amoris laetitia" ( Radost z lásky). Tento
dokument shrnuje výsledky debat, které vyplynuly na biskupské synodě o rodině v letech
2014 a 2015. Přednáška se uskuteční ve společenské místnosti na faře (Farní 3) - v úterý
23. května od 18:00. Vstupné je dobrovolné.

SETKÁNÍ S RODIČI DĚTÍ, KTERÉ JDOU LETOS K 1. SV.PŘIJÍMÁNÍ
Ve středu 23. května v 19:00 hodin se budu těšit na setkání s rodiči dětí, které letos
poprvé přistoupí k sv. přijímání. Termín této slavnosti se blíží (10.6.), proto je potřeba
dopilovat organizační záležitosti.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Poslední setkání zájemců o hlubší poznávání dějin katolické církve v tomto školním roce
bude ve čtvrtek 25. května v 19:15 na faře.

SCHŮZKA MLADŠÍCH MINISTRANTŮ
V pátek 26. května bude na faře od 16:00 schůzka mladších šternberských ministrantů.

FARNÍ POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE V MASKÁCH
Společenství maminek zve malé i velké na karnevalové odpoledne v neděli 28. května
2017 od 15 do 18 hodin, které proběhne na farní zahradě (v případě deště ve farních
sálech). Můžete se těšit na soutěže, hry, zábavu, hudbu, občerstvení a velké nafukovací
překvapení. Masky vítány! Kdo by chtěl pomoci s organizací akce, může se obrátit na Janu
Sládkovou nebo Barboru Svatoňovou.

Události vzdálenější:

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Ve středu 31. května v 19:00 hodin bude na faře další řádné zasedání Pastorační rady
farnosti Šternberk. Na programu bude organizace Šternberských hodů.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
KVĚTEN 2017: za nová duchovní povolání z našich farností.

Biskupové vyzývají k modlitbě za aktuální dění v naší zemi
Bratři a sestry, milí spoluobčané, dobře chápeme rozhořčení společnosti nad současnou
závažnou politickou situací v naší zemi. Aktuální dění v České republice doprovázíme
modlitbou a žehnáme všem, kterým leží na srdci blaho naší země. Věřící vyzýváme k
modlitbě za vyřešení současné vládní krize a chceme všechny ujistit, že podporujeme
myšlenky demokracie, založené na pravdě, spravedlnosti, vzájemné úctě a zodpovědnosti
při vědomí, že vládnout znamená sloužit.
Čeští a moravští biskupové

