NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
20. ŘÍJNA 2019
Žalmová odpověď: Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
neděle 20. října
29. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

Sbírka na misie
pondělí 21. října
úterý 22. října
Sv. Jana Pavla,papeže

středa 23. října
Sv. Jana Kapistrána,
kněze

čtvrtek 24. října

pátek 25. října

sobota 26. října

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Klášter 7:30
NST 18:00

Mimořádná měsíční
sbírka na opravy

za + Milana Hořínka
mše svatá
mše svatá
za farníky
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za + Dagmar, + Antonína, + Vojtěcha a za
živou rodinu

Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30
Psych.léčebna 15:15
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11 -12
Dalov 16:30
Klášter 7:30
Domašov u Št. 18:00
Sv. Leopold 18:00
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
NST 7:30

neděle 27. října
30. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

Č. 42

Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

mše svatá
za + Petra Furiše, bratra a rodiče
za živou a + rodinu Vláčilovu
mše svatá
adorace NS
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu a za Boží pokoj pro vztahy
v rodině
mše svatá
mše svatá
na poděkování za dar života syna Jana, snachy
Kristýny a za živou a + rodinu Hradilovu,
Vrbovu a Králíčkovu
mše svatá
mše svatá
na poděkování za dar života a za živou
a + rodinu Packovu
mše svatá
mše svatá

ÚMYSL ŽIVÉHO RŮŽENCE ŘÍJEN 2019: za naše nemocné a ty, kteří je ošetřují
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.

Informace pro všechny farnosti
SBÍRKA NA MISIE
Na přání Svatého otce je sbírka dnešní neděle 20. října určena v celé výši na pomoc chudým
skrze schválené projekty Papežského misijního díla šíření víry.
NENECHÁVEJTE SI KRISTA PRO SEBE.
Mít víru znamená opírat se o víru bratří a sester. Přijměte pozvání na setkání, kterým chceme
navázat na zářijovou přednášku P. Josefa Mikuláška na téma „misijní poslání církve“. O tom,
jak sdílet radost své víry s ostatními, se přijdou podělit v osobním svědectvím Robert a Hana
Dojčárovi. Na přednášce bude možnost zakoupit si knihu Roberta Dojčára: Po proudu plavou
jenom chcíplé ryby Zve ČKA, v úterý 22. října v 18:00 ve farní místnosti, www.ckast.webnode.cz.

Informace pro farnost Šternberk
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (27.10.): 1.čt. Sir 35,15-22* 2.čt. 2 Tim 4,6-8.16-18* Ev. Lk 18,9-14*
Lektoři: NST – Suk O., Břečková L.; ZPM – Knopfová Z., Knopf P.
MISIJNÍ KOLÁČ V KOSTELE
U příležitosti Misijní neděle si při východu z kostela můžete zakoupit domácí perníčky, které
připravily děti s maminkami.
OBJEDNÁVKA NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ PRO ROK 2020
Také dnes po každé mši svaté ve Šternberku je možnost objednat si pěkný nástěnný kalendář.
Cena kalendáře bude 200,- Kč. Možnost podívat se na podobu připravovaného kalendáře
můžete také na webových stránkách naší farnosti (farnoststernberk.cz).
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Dnešní neděli 20. října v 16:00 proběhne na faře setkání skupiny starších biřmovanců (nad 20
let), případně těch mladších, kteří se nezúčastnili setkání minulou neděli. Další setkání mladších
kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování pak bude až za 14 dní, tedy v neděli 3. listopadu v
16:00 na faře.
LECTIO DIVINA NEBOLI POSVÁTNÉ ČTENÍ
Ve čtvrtek 24. října v 19:15 jste všichni, kteří toužíte prohlubovat svůj duchovní život, srdečně
zváni na Lectio divina. Setkání trvá 45 minut a moderuje ho P. Josef.
MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 25. října v 16:30 na faře.
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 v kapli sv.
Leopolda v pátek 25. října po mši svaté, která začíná v 18:00. Zvu srdečně všechny, kterým
není lhostejné vůbec největší bezpráví, které se v naší době děje člověku.
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Další řádné zasedání pastorační rady farnosti Šternberk bude ve středu 30. října v 19:00 na faře.
Program zasedání bude členům zaslán elektronickou poštou následující týden. Zasedání
pastorační rady jsou veřejná a mohou se jich účastnit všichni farníci.

