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NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 20. KVĚTNA 2018 Č. 20

Všechny farníky srdečně zvu na třídenní farní pouť, která
zavede naše kroky do jižních a západních Čech, kde
navštívíme krásná místa naší země a křesťanské kultury .

Termín konání pouti:

15. – 17. června 2018
Program pouti:
1. den (pátek) – 7:00 odjezd z Dvorské ulice ve Šternberku
NOVÁ ŘÍŠE – mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla, prohlídka
premonstrátského kláštera; oběd v místní restauraci
TELČ – prohlídka malebného městečka (UNESCO); Krahulčí - poutní kostelík
sv. Jana Nepomuckého
ŠŤEKEŇ – příjezd do zámku, kde budeme ubytováni; večeře
2.den (sobota)
NEPOMUK – rodiště sv. Jana Nepomuckého; mše svatá v kostele, stojícího na
místě Janova rodného domu; prohlídka kostela; oběd
PLZEŇ – sídlo nejmladší diecéze v ČR; meditační zahrada (Památník obětem
zla); katedrála sv. Bartoloměje; historické centrum
PŘEŠTICE – barokní kostel s milostným obrazem Panny Marie Přeštické
ŠŤEKEŇ – večeře
3.den - (neděle)
LOMEC U VODŇAN – poutní kostel Jména Panny Marie; mše svatá
TŘEBOŇ – oběd; prohlídka kostela sv. Jiljí s bývalým augustiniánským
klášterem, kde tvořil Mistr Třeboňského oltáře
Informace:
Na pouť bude vypraven autobus, který bude odjíždět z Dvorské v pátek 15.6.2018
v 7:00 hodin. Návrat v neděli 17.6.2018 do 19:00 hodin.
Základní cena pouti: 1.900,-Kč (děti: 900,-Kč) – platí se předem při přihlášení!
V ceně je zahrnuto jízdné (960 Kč), dva noclehy na zámku ve Štěkni (700 Kč) a dvě
snídaně (100 Kč) a dvě večeře (140 Kč). Zámek Štěkeň obývají a provozují řeholní
sestry kongregace anglických panen, které veškeré peníze plynoucí z ubytování
poutníků investují do údržby kláštera. Před čtyřmi lety jsme u nich byli rovněž
ubytováni, a všichni poutníci se shodli, že ubytování bylo vysoce komfortní.
Obědy jsou zajištěny v restauracích po cestě, pokud byste měli zájem, tak si připlatíte
200 Kč/ za 2 obědy).
Informovat, a zároveň se přihlásit můžete na Farním úřadě ve Šternberku u P. Antonína
Pechala – telefon: 731 621 117 nejpozději do 3. června 2018.

Žalmová odpověď: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!
neděle 20. května
SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
Sbírka na církevní školy

NST 7:30 za živou a + rodinu Klášterníkovu
a Příborských
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za uzdravení Matouše a za celou jeho rodinu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

pondělí 21. května
Památka Nejsvětější
Panny Marie, Matky
církve

úterý 22. května
středa 23. května
čtvrtek 24. května
Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného
velekněze

pátek 25. května
sobota 26. května
Památka sv. Filipa
Neriho, kněze

neděle 27. května
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
Mimořádná sbírka na
opravy kostelů

NST 18:00

za + manžela, + vnuka Vašíka, + sourozence,
za rodiče z obou stran a za duše v očistci

Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 na poděkování Pánu Bohu za dar života
s prosbou o Boží požehnání
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Babice 16:30 mše svatá
Sv. Leopold 18-19 adorace Nejsvětější Svátosti
DS Komárov 10:00 mše svatá
Sv. Leopold 17:00 za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro
děti a vnoučata
Hor.Loděnice 17:30 mše svatá
NST 18:00 za + Zdeňka Bartka, rodiče Bartkovy,
Hladišovy a za duše v očistci
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

mše svatá
mše svatá
za prvokomunikanty a jejich rodiny
mše svatá
mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: od PO do SO v 7:30 hod, v NE v 8:00 hod.
Texty příští neděle: 1.čt. Dt 4,32-34.39-40 * 2.čt. Řím 8,14-17 * Ev. Mt 28,16-20*
Lektoři: NST (sobota 26.5.) – Skočík D.; Břečková L.; ZPM – čtou prvokomunikanti
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.

Události v následujícím týdnu:

UPOZORNĚNÍ!
Příští neděli 27. května nebude ráno v 7:30 mše svatá v NST.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
„ŠTERNBERSKÉ HODY“
Program:

Sobota 26. května
18:00 – mše svatá s 1. nešporami ze slavnosti Nejsvětější Trojice (kostel NST)

Neděle 27. května
9:00 – slavnostní mše svatá ve farním kostele
(6 dětí přistoupí poprvé ke svatému přijímání)
14:30 – Te Deum a svátostné požehnání ve farním kostele
15:00 – malý odpolední koncert v podání Chorus mittitur
15:30 - 19:00 – veselice na farní zahradě, hudba, občerstvení, soutěže pro děti

NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ 8. A 9. TŘÍD V PONDĚLÍ NEBUDE
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Během celého měsíce se v našich kostelích v pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu konají
Májové pobožnosti. Struktura májových pobožností:
17:20 modlitba svatého růžence; 17:45 čtení poučného příběhu; 17:55 litanie k Panně Marii

ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA II. POLOLETÍ 2018
Máte možnost objednat si intence mše svaté pro II. pololetí tohoto 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.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
KVĚTEN 2018: za nová duchovní povolání z našich farností.

MODERNÍ KŘESŤANSKÁ HUDBA - KDE ZAČÍNÁ A KONČÍ?
O tom, zda mohou přinést něco dobrého kapely, jejichž styl někdy neumíme ani
pojmenovat, natož abychom o nich něco věděli, a jaká hudba může nést křesťanskou zvěst,
bude hovořit P. Pavel Šupol, který je pokládán za znalce současných proudů na křesťanské
hudební scéně a jeho veřejné přednášky si získaly značnou oblibu.
Datum konání je úterý 22. května 2018 v 18:00 ve společenské místnosti na
faře. Upozorněte na tuto akci také své děti, vnuky.., kteří rádi poslouchají moderní
hudbu a přiveďte je s sebou . Zve ČKA MS Šternberk www.cka-st.webnode.cz

MODLITBA ZA ČÍNU
Ve svém dopisu čínským věřícím z května roku 2007 vyjádřil papež Benedikt XVI. mimo
jiné přání, aby se 24. květen, den Panny Marie Pomocnice křesťanů, která je uctívána v

mariánské svatyni Še-šan v Šanghaji, slavil jako den modliteb za církev v Číně. "V tento
den katolíci celého světa – zvláště ti, kteří jsou čínského původu – ukážou svou bratrskou
solidaritu a starostlivost o vás tím, že budou Pána dějin prosit o dar vytrvalosti ve vydávání
svědectví. Je jisté, že vaše minulá i současná utrpení pro svaté jméno Ježíšovo a vaše
neochvějná věrnost jeho náměstkovi budou odměněny, byť se někdy může zdát, že vše je
smutným nezdarem," stojí v papežském listu.

MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Tato modlitba se z důvodu Noci kostelů přesouvá na pondělí 28. května.

NOC KOSTELŮ VE ŠTERNBERKU, V MLADĚJOVICÍCH
A V ÚJEZDU U UNIČOVA
V pátek 25. května 2018 večer proběhne ve Šternberku (farní kostel Zvěstování Panny
Marie, filiální kostel NST a klášterní kostel sv. Anežky České), a také v Mladějovicích a v
Újezdu u Uničova akce nazvaná „NOC KOSTELŮ“. Noc kostelů nabízí možnost
nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Všichni jste srdečně zváni.
PROGRAM V KOSTELE ZVĚSTOVÁNÍ P. MARIE VE ŠTERNBERKU 18:00 - 21:15
18:00 - 18:05 Koncert zvonů
18:05 - 18:15 Úvodní slovo
18:15 - 19:00 VELKÝ KONCERT NOCI KOSTELŮ (1.část)
(Zpěv: Jana Koucká, Trubka: Jan Verner, Varhany: Vladimír Roubal)
19:00 - 19:15 Nejznámější Čech? Svatý Jan Nepomucký! - život, dílo, odkaz
19:15 - 19:45 VELKÝ KONCERT NOCI KOSTELŮ (2.část)
20:00 - 21:00 komentovaná prohlídka varhan s ukázkou hry (ing.Látal)
souběžné programy
18:15 - 20:00 Loď naruby - organizovaný výstup do krovu a na věž
18:15 - 21:00 Kavárna (prezentace České křesťanské akademie ve Šternberku)
18:05 - 21:00 Šťastné manželství (prezentace Rodinného centra děkanátu Šternberk)
18:15 - 20:00 Serafínek dětem - program pro děti (klášterní nádvoří)
20.00 - 21.00 Šepot k duši - tichá individuální prohlídka, zapálení svíčky
PROGRAM V KOSTELE NST VE ŠTERNBERKU 18:00 - 20:00
Hudba z Taizé- setrvání v tichu s prohlídkou nového interiéru
PROGRAM V KAPLI SV. ANEŽKY ČESKÉ VE ŠTERNBERKU 17:00 - 19:30
17.00 - 19.00 Kavárna „NA PRAHU“
17:00 - 17:30 Zkušenost TICHA
17:30 - 18.00 Nešpory
19.00 - 19:30 Kompletář
PROGRAM V KOSTELE SV. MAŘÍ MAGDALENY V MLADĚJOVICÍCH 18:00 - 20:00
Úvodní slovo
Vystoupení Chrámového sboru Madějovice
Prezentace vybraných událostí z farní knihy v obcích Mladějovice, Řídeč a Komárov s
dobovými fotografiemi (1927-1937)
Individuální prohlídka kostela
Tvořivá dílna pro děti
PROGRAM V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V ÚJEZDU 18:00 - 22:00
20:00 Vystoupení Pěveckého sboru CHORUS MITTITUR ze Šternberka
Individuální prohlídka kostela

