NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
19. LISTOPADU 2017

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Č. 47

Žalmová odpověď: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Mimořádná sbírka na
opravy

za + Libora Knoppa a za živou a + rodinu
mše svatá
mše svatá
za + manžela Zděňka Mokrého, syna Zdeňka
a za + rodiče z obou stran
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

pondělí 20. listopadu

NST 18:00 za + manžela, bratra a za rodiče z obou stran

neděle 19. listopadu
33. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

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

úterý 21. listopadu
Památka Zasvěcení
P. Marie v Jerusalémě

Klášter 7:30 mše svatá

Psych.léčebna 15:00 mše svatá
NST 18:00 za + Cecilii Vrbovou, za živou a + rodinu
Sv. Cecílie, panny
a mučednice
a za duše v očistci
čtvrtek 23. listopadu
Klášter 7:30 mše svatá
Památka sv. Klementa, Vincentinum 10:00 za + klienty Vincentina
NST 11-12 adorace NS
papeže a mučedníka
pátek 24. listopadu
NST 15:00 za + rodiče a za celou živou a + rodinu
středa 22. listopadu

Památka sv. Ondřeje
Dung-Laca, kněze
a druhů, mučedníků

/od 14:30 adorace NS/

Sv. Leopold 18:00 za děti a vnuky

DS Komárov 9:00 mše svatá
sobota 25. listopadu Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + Miroslava Tieffenbacha
Sv. Kateřiny Alex.,
panny a mučednice
a za rodiče z obou stran
Domašov n.B. 19:00 mše svatá
NST 7:30 za + rodiče a sourozence Jandovy
neděle 26. listopadu
a za duše v očistci
Klášter 8:00 mše svatá
SLAVNOST
Mladějovice 8:30 mše svatá
JEŽÍŠE KRISTA
Farní kostel 9:00 za živé a + farníky
KRÁLE
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: od PO do SO v 7:30 hod; v NE v 8:00 hod.
Texty příští neděle (26.11.): 1.čt. Ez 31,11-12.15-17 * 2.čt. 1 Kor 15,20-28 * Ev. Mt 25,31-46
Lektoři: NST – Novákovi, Šrámková D.; ZPM – Knopfová Z., Knopf P.

FARNÍ ÚMYSL NA LISTOPAD 2017: za rodiny, které se nachází v těžké situaci.
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.

Události v následujícím týdnu:

KONCERT CHRÁMOVÉ HUDBY V MLADĚJOVICÍCH
Farnost Mladějovice zve srdečně na koncert chrámové hudby, který se uskuteční v neděli
19. listopadu od 15:00 ve farním kostele sv. Maří Magdaleny. V podání Smíšeného
pěveckého sboru Šternberk a Chrámového sboru Mladějovice zazní Missa Sancta Cecilia
od Jacoba de Haana, Regina coeli a další skladby.

PŘEDNÁŠKA O EVANGELIZACI
Místní skupina České křesťanské akademie zve na přednášku s názvem Evangelizace. Kdo
má evangelizovat, proč a co to znamená bude hovořit P. Vojtěch Koukal z Komunity
Blahoslavenství v Dolanech. Přednáška se koná v úterý 21. listopadu od 18:00 ve farní
místnosti. Těm, kdo nejsou schopni sami dojít a rádi by se zúčastnili, nabízíme opět
možnost dopravy autem. Kdo by měl zájem o tuto službu, dejte vědět na tel. 731621208.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání naší víry bude ve čtvrtek 23. listopadu v 19:15 na
faře. Téma: Učitelský úřad církve - magisterium.

CÍRKEVNÍ SILVESTR MLADÝCH DĚKANÁTU ŠTERNBERK
Všichni mladí přátelé jsou zváni na akci Církevní silvestr, která se uskuteční v sobotu 25.
listopadu v prostorách farních sálů ve Šternberku. Setkání mládeže začne mší svatou v
18:00 ve šternberském farním kostele. S sebou masku ve stylu animovaných filmů,
příspěvek 50 Kč a buchtu na občerstvení.

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 bude konat v kapli
sv. Leopolda mimořádně až v neděli 26. listopadu již v 16:00.

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
Srdečně děkujeme holkám ze společenství "Králíčci" za pečení preclíků a především všem,
kteří přispěli svým finančním darem. Veškerý výtěžek z této akce, celkem 2.447,-Kč, bylo
zasláno na Papežské misijní dílo dětí.

ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA I. POLOLETÍ 2018
Od dnešní neděle máte možnost objednat intence na mše svaté pro I. pololetí příštího roku.
Zapisuje se na faře v úřední hodiny, a také v sakristii po mši svaté. Upozorňuji, že intence
na nedělní mše svaté, o které je největší zájem, budeme zapisovat nejvýše dvě. Intence
všedních dnů nebudou počtem omezeny.

