NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
25. SRPNA 2019

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Č. 34

SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (25.8.): 1.čt. Iz 66,18-21* 2.čt. Žid 12,5-7.11-13* Ev. Lk 13,22-30*
Lektoři: NST – Suk O.; Břečková L.; ZPM – Martinková M.; Martinka P.

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
v sobotu 31. srpna 2019

Žalmová odpověď: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

neděle 25. srpna
21. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

pondělí 26. srpna
úterý 27. srpna
Památka sv. Moniky

středa 28. srpna
Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve

čtvrtek 29. srpna
Památka Umučení
sv. Jana Křtitele

pátek 30. srpna
sobota 31. srpna

neděle 1. září
22. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

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 živou a + rodinu Vyvozilovu, Skalovu
Krupovu, Dieselovu a Fadrnou
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ (patrocinium)
Klášter 7:30 mše svatá
Chabičov 11:00 requiem (za + Marii Orságovou)
NST 18:00 za + Karin a za duše v očistci
Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 na poděkování Pánu Bohu za dar života s
prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 -12 adorace NS
Dalov 16:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za živou a + rodinu Bajerovu a Čtvrtlíkovu
Hor.Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
za + rodiče a bratra Čechovy
mše svatá
mše svatá
na poděkování za 50 let společného života
a za dar života dětí
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

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

ÚMYSL ŽIVÉHO RŮŽENCE SRPEN 2019: za dar vláhy pro naši zemi
POZVÁNKA NA FARNÍ KAFE
Příští neděli 1. září po mši svaté ve farním kostele ve Šternberku budou mít farníci možnost k
neformálnímu setkání ve farní místnosti u kávy a čaje. Všichni jste srdečně zváni.
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 730 553 404, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 1802820339/0800; P. Antonín PECHAL, farář,
731 621 117;P. Josef Mikulášek, kaplan,737 973 108.

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. Tento den se na
Svatém Hostýně koná Arcidiecézní pouť rodin, po mši svaté bude bohatý program zvláště pro
děti. Pontifikální mše svatá začne v 10:15 hodin.
Odjezdy autobusů:
ze Šternberka (z Dvorské, od Kostelíčka a od Psychiatrické léčebny v 8:00
z Újezda u Uničova (od kostela) v 7:40
z Mladějovic (od autobusové zastávky - rozc.) 7:44
Návrat do Šternberka do 17:00.
9.PTP - VÝSTUP NA SVATÝ HOSTÝN
délka trasy: 2 km
termín konání: sobota 23. srpna 2019

"V NAŠÍ ZAHRÁDCE JE HEZKY, TRALALALA..."
Srdečně zveme králíčky, ministranty, taky rodiče, prostě všechny, kdo by s námi rádi jeli ve
čtvrtek 29.srpna 2019 na hrad Bouzov na koncert v rámci Mohelnického dostavníku - Pavel
Helan Trio, Začátek je v 18:00. Vstupné dítě do 15 let s rodičem zdarma, dospělý 100,-Kč.
Vyjedeme autem ze Šternberka z farního dvora v 16:00. Dopravu zajišťuje Pavla Švecová 728
107 976.

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 (pokud nechcete, aby vaše dítě navštěvovalo
hodiny náboženství, prosím, dejte mně to písemně vědět). Ovšem u dětí, které buď jdou do 1.
třídy nebo minulý rok do náboženství nechodily, prosím jejich rodiče, aby tyto děti přihlásili –
buď elektronickou poštou (farasternberk@seznam.cz) či SMS (731621117), a to do 1. září. V
přihlášce uveďte celé jméno Vašeho dítěte, datum narození, školu a třídu, do které bude chodit a
kontakt na rodiče. Výuka náboženství ve šternberských školách začne od pondělí 23. září.

PROSBA
Paní, která bydlí na Uničovské ul. v Pečovatelském domě a pěšky se nedostane na nedělní mši
sv., hledá ochotného řidiče, který by ji mohl vozit do farního kostela. Pokud by se našlo více
řidičů, bylo by vhodné se střídat. Informace podá Jana Sládková, tel. 734 390 734.

POZVÁNKA NA VARHANNÍ KONCERT
Dnešní nedělní podvečer 25. srpna v 19:00 se ve farním kostele koná varhanní koncert na
kterém zazní díla starých mistrů. Vstupné 120 Kč.

MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Tato modlitba se přesouvá na středu 28. srpna.

