Události v následujícím týdnu:

„ŠTERNBERSKÉ HODY“
Program dnešní neděle:
9:00 – slavnostní mše svatá ve farním kostele
(11 dětí přistoupí poprvé ke svatému přijímání)
14:30 – Te Deum a svátostné požehnání ve farním kostele
15:00 – malý odpolední koncert
15:30 - 19:00 – veselice na farní zahradě, hudba, občerstvení, soutěže pro děti

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - BOŽÍ TĚLO
ve čtvrtek 15. června 2017 v 17:30 ve Šternberku
V 16:30 začne ve farním kostele adorace. Mše sv. v 17:30. Po ní vyjde eucharistický průvod
Božího Těla ke čtyřem oltářům. U prvního oltáře, v kostele, se modlíme za kněze a duchovní
povolání, druhý oltář bude u sochy sv. Josefa před kostelem. Připraví ho rodiny naší farnosti,
za které se zde budeme modlit. Třetí oltář bude u Mariánského sloupu. Zde se modlíme za
veřejné činitele a za náš národ. O výzdobu se postarají členové KDU - ČSL. Poslední oltář
připraví klarisky-kapucínky na nádvoří kláštera. Zde poděkujeme chvalozpěvem za dar
eucharistie. Slavnost Těla a Krve Páně je poděkování za dar eucharistie.
Aby tato slavnost byla skutečně důstojnou, prosím, abyste s sebou vzali své děti a
děvčátkům, které půjdou kolem eucharistie, pořídili bílé šaty a pestré kvítky.

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
DO OLOMOUCE
Všechny bych Vás chtěl pozvat a povzbudit k účasti na pouti šternberského děkanátu „Za
obnovu rodin a nová kněžská povolání“, která se letos uskuteční v sobotu 17. června 2017
v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Od 14:30 do 16:30 bude v prostorách farního domu u sv. Václava program pro děti.
Z našich farností bude vypraven autobus. Prosím, abyste si na toto sobotní odpoledne nic
neplánovali, a svojí účastí ukázali, že nám osud našich rodin a církve není lhostejný. Ze
Šternberka bude autobus odjíždět v 14:00 z Dvorské. Zastavovat bude také na zastávce u
kostelíčka a u Psych. léčebny.
Přihlašovat se můžete po každé mši svaté. Doprava je zdarma pro všechny účastníky.

DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ ZA 10 LET SLUŽBY
V pátek 16. června při večerní mši svaté (18:00), která bude mimořádně ve farním kostele
poděkuje náš rodák P. Jiří Pospíšil za 10 let služby v církvi. P. Jiří Pospíšil přijal 16. června
2007 v olomoucké katedrále jáhenské svěcení. Přijďte i vy poděkovat za dar kněžství.

SCHŮZKA MLADŠÍCH MINISTRANTŮ
V pátek 16. června bude na faře schůzka mladších ministrantů. Začátek setkání je v 16:00.

ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA II. POLOLETÍ 2017

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 11. ČERVNA 2017

Č. 24

Žalmová odpověď: Chvályhodný a svrchovaně velebný na věky!
neděle 11. června
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
pondělí 12. června

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

mše svatá
za + rodinu Šubovu z Komárova
za rodiny dětí, které přistupují k 1.sv. příjímání
mše svatá
mše svatá

NST 18:00 za + syna Jiřího Ševčíka a za živou a + rodinu

úterý 13. června
Památka sv. Antonína
z Padovy, kněze a
učitele církve

Klášter 7:30 mše svatá

mše svatá
za živou a + rodinu
čtvrtek 15. června
adorace Nejsvětější Svátosti
mše svatá (od 16:30 tichá adorace)
Slavnost
na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží
TĚLA A KRVE
požehnání pro rodinu (od 16:30 tichá adorace)
PÁNĚ
Nemocnice 15:00 mše svatá
pátek 16. června
Farní kostel 18:00 za Boží požehnání pro děti a jejich rodiny
DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ KNĚŽSKÁ
POVOLÁNÍ V OLOMOUCI
sobota 17. června 15:00 - modlitba svatého růžence
16:00 - adorace před vystavenou Eucharistií
17:00 - pontifikální mše svatá
NST 7:30 za + manžela, syna a za obrácení živé rodiny
neděle 18. června
Neplechovy
Jívová 8:00 mše svatá
11. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Farní kostel 9:00 za + rodiče Fickerovy a za živou rodinu
Mladějovice
10:00 za + rodiče z obou strana za živou rodinu
Mimořádná sbírka
mše svatá
Újezd
u
Un.
11:00
na opravy
Mše svaté u sester kapucínek: od PO do SO v 7:30 hod, v NE v 8:00 hod.
středa 14. června

Babice 16:30
NST 18:00
NST 11 – 12
Újezd u Un. 17:30
Farní kostel 17:30

Texty na Sl. Těla a Krve Páně: 1.čt. Dt 8,2-3.14-16 * 2.čt. 1 Kor 10,16-17 * Ev. Jan 6,51-58*
Lektoři: ZPM – Nováková V., Bajer T.
Texty příští neděle: 1.čt. Ex 19,2-6* 2.čt. Řím 5,6-11* Ev. Mt 9,36-10,8*
Lektoři: NST – Skočík D.; Břečková L.; ZPM – Smyčková J., Smyčka J.

Zapisuje se na faře v úřední hodiny, a také v sakristii po mši svaté.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ČERVEN 2017: za křesťany v Egyptě, kteří jsou vystaveni teroru

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.

