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NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

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.

27. KVĚTNA 2018

Č. 21

Žalmová odpověď: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
neděle 27. května
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
Mimořádná sbírka na
opravy kostelů

pondělí 28. května
úterý 29. května

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

Hlásnice 18:00 mše svatá
NST 18:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá

Psych.léčebna 14:45 mše svatá
Lipina 18:00 poutní mše svatá ke cti Panny Marie (za Boží
Památka sv. Zdislavy
požehnání a dary Ducha Svatého a jeho vedení)
čtvrtek 31. května
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Mladějovice 17:00 mše svatá (od 16:30 adorace NS a sv. smíření)
Slavnost
Újezd u Un. 17:30 mše svatá (od 16:30 tichá adorace)
TĚLA A KRVE
Farní kostel 17:30 mše svatá (od 16:30 tichá adorace)
PÁNĚ
Dalov 16:30 mše svatá
pátek 1. června
Sv.
Leopold
15 – 17:45 svátost smíření a adorace
Památka sv. Justina,
Sv.
Leopold
18:00 za Boží požehnání pro křestní a biřmovací
mučedníka
1.PÁTEK V MĚSÍCI
kmotřence
Hor.Loděnice 17:30 mše svatá (od 17:00 adorace NS a sv. smíření)
sobota 2. června
1.SOBOTA V MĚSÍCI
Sv. Leopold 18:00 za + rodiče Fickerovy
NST 7:30 za + manžela, dva syny a za duše v očistci
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 3. června
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + Marii Fojtíkovou a manžela s prosbou o
9. NEDĚLE V
Boží požehnání pro jejich děti s rodinami
MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
středa 30. května

Mše svaté u sester kapucínek: od PO do SO v 7:30 hod, v NE v 8:00 hod.
Texty na Sl. Těla a Krve Páně: 1.čt. Ex 24,3-8 * 2.čt. Žid 9,11-15 * Ev. Mk 14,12-26*
Lektoři: ZPM – Švecová P., Richter S.
Texty příští neděle: 1.čt. Dt 5,12-15 * 2.čt. 2 Kor 4,6-11 * Ev. Mk 2,23-3,6*
Lektoři: NST – 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:

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
„ŠTERNBERSKÉ HODY“
Program:

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

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
kostele NST v pondělí 28. května po mši svaté, která začíná v 18:00.

POUŤ DO LIPINY
Mariánské společenství Vás ve středu 30. května zve na modlitbu svatého růžence,
tentokrát do kapličky Navštívení Panny Marie v Lipině Modlitba začne v 16:30. Po modlitbě
sv. růžence bude v 18:00 následovat mše svatá ke cti Panny Marie.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - BOŽÍ TĚLO
ve čtvrtek 31. května 2018 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.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budeme navštěvovat dopoledne v pátek 2. března.

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.
ČERVEN 2018: za dar zdraví pro všechny nemocné, zvláště mysleme na nemocného
Matouše a jeho rodinu

ÚJEZD u UNIČOVA
ROZLOUČENÍ S KAPUCÍNEM OTCEM FRANTIŠKEM
Ve čtvrtek 31. května se na slavnost Těla a Krve Páně při mši svaté v Újezdě u Uničova s
námi rozloučí P. František Kroczek, který z rozhodnutí svých představených odchází do
Prahy.

