NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
22. DUBNA 2018

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Č. 16

Žalmová odpověď: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
neděle 22. dubna
NST 7:30 za + rodiče Procházkovy a za + sourozence
4. NEDĚLE
Klášter 8:00 mše svatá
VELIKONOČNÍ
Mladějovice 8:30 mše svatá
NEDĚLE
Farní kostel 9:00 za poděkování za dar 70 let života s prosbou
DOBRÉHO
o Boží požehnání a ochranu
PASTÝŘE
mše svatá
Újezd
u
Un.
10:00
Mimořádná sbírka na
mše svatá
Jívová
11:00
opravy kostelů
pondělí 23. dubna
Svátek sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka

úterý 24. dubna
Sv. Jiří, mučedníka

středa 25. dubna
Svátek sv. Marka

čtvrtek 26. dubna
pátek 27. dubna
sobota 28. dubna

NST 18:00 za + tatínka Albína Tisoně

Události následujícího týdne:

PŘEDNÁŠKA VĚRY SOSNAROVÉ: PŘEŽILA JSEM GULAG
ČKA místní skupina Šternberk zve na mimořádnou besedu Věry Sosnarové: Přežila jsem
gulag. Osobní svědectví ženy, která přežila 18 let v sovětských věznicích a gulagu. K
prodeji bude kniha "Krvavé jahody" zachycující tento životní příběh paní Věry, cena knihy
250 Kč. Beseda se bude konat v pátek 27. dubna v 17:30 v kulturním domě Masarykova
ul. 20. Vstupné dobrovolné www.cka-st.webnode.cz

POUŤ KE SVATÉMU JIŘÍ V HLÁSNICI
Příští neděli 29. dubna v 15:00 se v kapli sv. Jiří v Hlásnici bude konat poutní mše svatá.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
V příštím týdnu nebude mít náboženství 3. třída vyučovaná P. Antonínem.

Události vzdálenější:
Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 za + Vojtěcha, živou a + rodinu Dočkalovu
a za duše v očistci
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Babice 16:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00

na poděkování za 70 let života s prosbou za
šťastnou hodinu smrti

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za dar zdraví a B. požehnání rodinu Kusákovu

za živou a + rodinu Kusmičovu a Šalamounovu
mše svatá
mše svatá
neděle 29. dubna
za poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání do dalších let
5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Hlásnice 15:00 poutní mše svatá ke cti sv. Jiří
Mše svaté u sester kapucínek: od PO do SO v 7:30 hod, v NE v 8:00 hod.
NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

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

Texty příští neděle: 1.čt. Sk 9,26-31 * 2.čt. 1 Jan 3,18-24 * Ev. Jan 15,1-8*
Lektoři příští neděle: NST – Martinková L.; Chmelová F.; ZPM – Hýžová L.; Nikl V.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)

MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Tato modlitba se přesouvá na pondělí 30. dubna.

SETKÁNÍ S RODIČI DĚTÍ, KTERÉ JDOU LETOS K 1. SV.PŘIJÍMÁNÍ
Ve středu 2. 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 (27.5.), proto je potřeba domluvit
organizační záležitosti.

KURZ PRO LEKTORY - PRAKTICKÁ CVIČENÍ
Třetí setkání lektorů proběhne v pátek 4. května. Toto setkání bude mít formu praktického
nácviku čtení Božího slova v kostele. 1. skupina se sejde v 18:00 a 2. skupina v 19:30.
Toto praktické cvičení lektorů povede paní Martina Pavlíková. Prosím o účast všech
lektorů.

SETKÁNÍ DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ
Všechny rodiče dětí 1. i 2. stupně ZŠ bych rád informoval o tom, že v pátek 11. května se
v Újezdu u Uničova koná setkání děti z našeho děkanátu, které chodí do náboženství. Pro
děti bude připraven kvalitní program, který pro ně připravili katecheté děkanátu Šternberk,
Centrum pro rodinu Šternberk a mládež děkanátu Šternberk. Letošní setkání bude
výjimečné i tím, že mši svatou bude sloužit pomocný biskup olomoucký Msgre. Josef
Nuzík. Na setkání pojedeme autobusem, v případě, že by nás jelo málo, tak vlakem. Příští
týden Vám po dětech pošlu přihlášku, kterou mně podepsanou odevzdejte do 4. května.
Prosím rodiče, aby své děti na tento den omluvili ze školy.

DUBEN 2018: za obnovu našich rodin

VELKÝ DOPOLEDNÍ ÚKLID FARNÍHO KOSTELA - SOBOTA 12. KVĚTNA

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.

V sobotu 12. května od 8:00 se koná velký úklid farního kostela. Prosím, reservujte si čas,
a přijďte pomoci, neboť čistota a uklizenost kostela je známkou naší lásky ke Kristu, který
v něm přebývá. Prosím, aby se nebáli přijít také ochotní muži.
také ochotní muži.

