NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
20.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20. SRPNA 2017

Č. 34

Žalmová odpověď: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
neděle 20. srpna
20. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Mimořádná sbírka na
opravy kostela

pondělí 21. srpna
Památka sv. Pia X.,
papeže

úterý 22. srpna

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00
Újezd u Un. 11:00

za živé a + farníky
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Pechrovu a Zaťkovu
mše svatá
mše svatá

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + rodiče Vaculčíkovy, snachu Věru a za
živou rodinu

Památka Panny
Marie Královny

Klášter 7:30 mše svatá

středa 23. srpna

Babice 16:30 mše svatá
NST 18:00 za + manžela, syna a za živou rodinu
Martinkovu

Sv. Růženy z Limy,
panny

čtvrtek 24. srpna
Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola

Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti

NST 15:00 na poděkování za dar života 86 let života a za
živou rodinu Kamarádovu a Šrámkovu
Sv. Leopold 18:00 za + maminku a za živou rodinu Pospíšilovu
a Šrámkovu
Hor. Loděnice 18:00 mše svatá
sobota 26. srpna
Sv. Leopold 18:00 za + rodiče a prarodiče Hesovy a Václavkovy
a za duše v očistci
NST 7:30 za + rodiče a bratra Čechovy
neděle 27. srpna
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:00 mše svatá
21. NEDĚLE
Farní kostel 9:00 za + Annu a Tomáše Vyvozilovy, Anežku
V MEZIDOBÍ
a Jiřího Skalovy a za živou rodinu
Pouť ke sv. Bartoloměji
Jívová
10:00
mše svatá
na Jívové
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.
pátek 25. srpna

Sv. Benedikta, Jana,
Matouše, Izáka a
Kristina, mučedníků

Texty příští neděle (27.8.): 1.čt. Iz 22,19-23* 2.čt. Řím 11,33-36* Ev. Mt 16,13-20
Lektoři: NST – Martinková L; Chmelová F.; ZPM – Hyžová L.; Nikl V.
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.

ZMĚNA ČASU NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB VESNICKÝCH FARNOSTÍ
Od neděle 3. září začne platit nový pořad nedělních bohoslužeb ve farnostech:

Mladějovice - začátek nedělní mše svaté v 8:30 hodin
Újezd u Uničova - začátek nedělní mše svaté v 10:00 hodin
Jívová - začátek nedělní mše svaté v 11:00 hodin

MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Všechny farníky srdečně zvu na modlitbu "Za úctu k lidskému životu", abychom i tímto
způsobem bojovali za ukončení zabíjení nenarozených dětí. Modlitba se koná tentokrát v
kapli sv. Leopolda v pátek 25. srpna po mši svaté, která začíná v 18:00. Zvu srdečně
všechny, kterým není lhostejné vůbec největší bezpráví, které se v naší době děje člověku

PRODEJ DĚKANÁTNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2018
Stolní kalendáře na příští rok 2018 si budete moci koupit v sakristii kostela NST a ve farní
knihovně. Kalendář obsahuje spoustu užitečných informací a letos také fotografie všech
varhanních nástrojů nacházejících se v kostelích šternberského děkanátu. Kalendář stojí 55
Kč. Ve všedních dnech si ho můžete koupit v sakristii nebo v úředních hodinách i na faře.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
Nový školní rok se blíží, a tak předkládám informace o vyučování náboženství na našich
školách. Ty děti, které v minulém školním roce chodily do výuky náboženství nemusíte
přihlašovat, zapíšu si je automaticky o ročník výš. Ovšem u dětí, které buď jdou do 1. třídy nebo
minulý rok do náboženství nechodily, tak prosím jejich rodiče, aby tyto děti přihlásili – buď
elektronickou poštou (farasternberk@seznam.cz) či SMS (731621117), a to do 1. září. Výuka
náboženství ve šternberských školách začne od pondělí 18. září.
Konkrétní informace, kdy se bude vyučovat, ještě nemám, ovšem rozvrh dostanete ještě
před začátkem školního roku, takže budete moci plánovat dětem jiné aktivity bez rizika, že
tyto budou kolidovat s výukou náboženství.
Na tomto místě bych rád připomenul, že vést děti ke vzdělávání v pravdách víry je
jednou z nejdůležitějších povinností katolických rodičů. Proto bych zároveň Vás rodiče
poprosil, abyste výuku náboženství nepovažovali pouze za jakousi alternativu či možnost, ale za
povinnost.

Pouť na SVATÝ HOSTÝN v sobotu 26. srpna 2017
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. V 10:15 bude
mši svatou celebrovat olomoucký arcibiskup Msgre. Jan Graubner, pouť ukončí svátostné
požehnání v 15:30. Tento den se na Svatém Hostýně koná Arcidiecézní pouť rodin, takže
bude připraven bohatý program jak pro děti, tak dospělé.
Odjezdy autobusů: z Újezda u Uničova (od kostela) v 7:15
ze Šternberka z Dvorské, od NST a Psychiatrické léčebny v 7:30
Návrat do 17:30.

POUŤ K SVATÉMU BARTOLOMĚJI V JÍVOVÉ
Všechny Vás srdečně zveme na neděli 27. srpna na pouť do Jívové, kde je farní kostel
zasvěcen sv. apoštolu Bartoloměji. Slavnostní mše svatá začne v 10:00.

