ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA II. POLOLETÍ 2020
2020
Od dnešní neděle si můžete zapisovat intence mše svaté pro II. pololetí tohoto roku.
Zapisuje se také 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.
POSTNÍ ALMUŽNA - ODEVZDÁVÁNÍ KRABIČEK
Dnešní neděli 24. května se vybírají krabičky, do kterých jste přispívali během doby
postní. Obvykle se krabičky odevzdávají na Květnou neděli, ovšem to letos nebylo možné.
Pokladničky odevzdávejte po mši svaté při východu z kostela.
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 kostelíčku
(NST) v pondělí 25. května po mši svaté, která začíná v 18:00. Zvu srdečně všechny,
kterým není lhostejné vůbec největší bezpráví, které se v naší době děje člověku.
POUŤ DO LIPINY
V sobotu 30. května vás všechny srdečně zveme na pouť do Lipiny, kde je kaple
Navštívení Panny Marie. Mše svatá začne v 10:00.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Drazí biřmovanci, jelikož je od pondělí 25. května možné scházet se ve
větším počtu, tak příští setkání (první pokoronavirové) bude společné a
proběhne příští neděli 31. května 2020 na šternberské faře. Vaše účast na
tomto setkání je nutná.
Zároveň především Vás zvu na svatodušní vigilii, která začíná v sobotu v
19:00 v kapli sv. Leopolda.
VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Původní termín voleb, který byl stanoven na 15. března, nám znemožnila opatření spojená s
epidemií koronaviru. Novým termínem voleb členů do Pastorační rady Šternberk je neděle
7. června. Volby proběhnou při bohoslužbách v kostelíčku a ve farním kostele. Každý
farník starší 15 let dostane volební lístek, na kterém zatrhne maximálně pět kandidátů.
Jména kandidátů najdete na nástěnce.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
NEDĚLE (31.5.): 1.čt. Sk 2,1-11* 2.čt. 1 Kor 12,3-7.12-13* Ev. Jan 20,19-23*
NST - Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Švecová T., Vyvozil M.
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Žalmová odpověď: Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!

neděle 24. května
7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

pondělí 25. května
úterý 26. května
Památka sv. Filipa
Neriho, kněze

středa 27. května

SVATODUŠNÍ VIGILIE VE ŠTERNBERKU – 30. KVĚTNA
Srdečně Vás všechny zvu na svatodušní vigilii, kterou vstoupíme do Slavnosti Seslání
Ducha Svatého.
19:00 – adorace Nejsvětější Svátosti (kaple sv. Leopolda)
20:00 – lucernárium - zapálení a požehnání ohně (rajská zahrada)
mše svatá o vigilii Seslání Ducha Svatého (farní kostel)

24. KVĚTNA 2020

čtvrtek 28. května
pátek 29. května

sobota 30. května
Památka sv. Zdislavy

neděle 31. května
SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO

NST 7:30 za + Františku Mišovou a za živou rodinu
Chmelovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + Romana Špačka
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za dar života dcery Lenky
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00

za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
maminku a za dar víry pro děti

Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Dalov 16:30 mše svatá
Šternberk F 18:00 mše svatá (volná intence)
Lipina 10:00 poutní mše svatá (za + pana děkana Stanislava
Vaňka a za + slečnu Františku Juráškovou)
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 20:00 mše svatá
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

mše svatá (volná intence)
mše svatá
mše svatá
mše svatá (volná intence)
mše svatá
mše svatá

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
KVĚTEN 2020: za usmíření v našich rodinách
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.

