DNEŠNÍ NEDĚLE - VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Dnešní neděli během bohoslužeb proběhnou odložené volby do Pastorační rady farnosti
Šternberk. Každý farník starší 15 let dostane volební lístek, na kterém zatrhne maximálně
pět kandidátů.
DNEŠNÍ NEDĚLI PROBÍHÁ MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA NA OPRAVY
Prosím o Vaši štědrost při mimořádné sbírce. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
SETKÁNÍ MUŽŮ OCHOTNÝCH POMÁHAT S TECHNICKOU ÚDRŽBOU (UFO)
Před několika lety vzešel od některých farníků podnět k společné a koordinované aktivitě
ve věci údržby farních objektů (UFO). V minulých letech naší farnosti velkou mírou
pomáhal pan Šenkeřík, který odvedl ohromný kus práce (nejen pravidelné sekání trávy, ale
i další údržbářské práce), ovšem ze zdravotních teď nemůže dále pokračovat. Prosím tedy
ochotné muže (nejen ty starší, ale hlavně vás mladší), abyste se zapojili do pomoci naší
farnosti. Nakonec je to naše vizitka, jak se staráme o náš domov. Všechny ochotné chlapy
zvu na první informační schůzku, která se bude konat ve středu 10. června v 19:00 na
šternberské faře.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - BOŽÍ TĚLO
ve čtvrtek 11. června 2020 v 18:00 ve Šternberku
Letošní slavnost bude oproti minulým rokům jiná v tom, že nepůjdeme eucharistickým
průvodem ulicemi města, nýbrž zůstaneme v kostele. Důvodem je dočasné uzavření klášterní
kaple sester kapucínek. V 16:30 začne ve farním kostele tichá adorace a v 18:00 budeme
slavit mši svatou. Po ní se v kostele společně budeme modlit před Nejsvětější Svátostí.
Slavnost Těla a Krve Páně je poděkování za dar eucharistie.
Zvláště zvu všechny děti, které se letos připravují na 1. svaté přijímání.
Slavnost Těla a Krve Páně v okolních farnostech budeme liturgicky slavit příští neděli 14.
června.
OHLÁŠKY PŘED UZAVŘENÍM CÍRKEVNÍHO SŇATKU
V sobotu 13. června v 11:00 hodin uzavřou ve farním kostele ve Šternberku církevní
sňatek pan Štěpán Valenta z Nového Malína a slečna Anežka Tomášková ze Šternberka.
ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA II. POLOLETÍ 2020
2020
Je možnost zapisovat si intence mší svatých 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.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Sl.Těla a Krve Páně (11.6.): 1.čt. Dt 8,2-3.14-16* 2.čt. 1 Kor 10,16-17* Ev. Jan 6,5158
ZPM – Švecová P., Richter S.
Neděle (14.6.): 1.čt. Ex 19,2-6* 2.čt. Řím 5,6-11* Ev. Mt 9,36-10,8*
NST - Novákovi; Šrámková J.; ZPM – Knopfová Z., Knopf P.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7. ČERVNA 2020

Č. 23

Žalmová odpověď: Chvályhodný a svrchovaně velebený navěky!
NST 7:30 na poděkování za dar zdraví pro rodinu
neděle 7. června
Burianovu a Vepřekovu
SLAVNOST
Mladějovice
8:30
mše svatá
NEJSVĚTĚJŠÍ
Šternberk F 9:00 za + manžela, syna a rodinu Daduovu
TROJICE
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Mimořádná sbírka
na opravu kostela
Jívová 11:00 mše svatá
pondělí 8. června

NST 18:00 za + syna Jiřího Ševčíka a za živou a + rodinu

úterý 9. června

čtvrtek 11. června
Slavnost
TĚLA A KRVE
PÁNĚ

na poděkování za děti s prosbou o Boží
požehnání
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Šternberk F 18:00 na poděkování za prokázaná dobrodiní s
prosbou o Boží požehnání (od 16:30 tichá
adorace)

pátek 12. června

Šternberk F 18:00 za + rodiče Helgu a Bohuslava Kubíkovy

středa 10. června

sobota 13. června
Památka sv. Antonína z
Padovy, kněze a uč.církve

neděle 14. června
11. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

NST 18:00

Šternberk F 11:00 svatební mše svatá
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
NST 7:30
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

za + syna a rodiče a za živou rodinu
mše svatá
za živou a + rodinu Mikolajkovu
mše svatá
mše svatá

PŘÍŠTÍ TÝDEN NEBUDOU MŠE SVATÉ V KLÁŠTEŘE SESTER KAPUCÍNEK
Vzhledem k tomu, že otec Rafael, který přijíždí na mše svaté k sestrám z Olomouce se
setkal s člověkem, který byl nedávno pozitivně testován na COVID 19, se z preventivních
důvodů nebudou, až do odvolání, konat mše svaté v klášterní kapli sester kapucínek.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ČERVEN 2020: za děti, které se připravují na 1. svaté přijímání a za jejich rodiny

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.

smrtí musíme počítat a být na ni připraveni, že přítomnost kněze při umírání nemusí
být jistá, že je moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti a svobodně se
rozhodnout pro dobrovolnou skromnost, která se umí dělit s druhými a raduje se z
jejich štěstí.

NOC KOSTELŮ
V pátek 12. června se mnoha kostelích v naší zemi koná Noc
kostelů. V našich farnostech se k této iniciativě připojí kostel v
Mladějovicích, kde bude otevřený kostel pro soukromou prohlídku
mezi 18:00 a 20:00.

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (KVĚTEN 2020)
den

Šternberk
NST
Farní

Mladějovice

Horní
Loděnice

Jívová

Újezd

3.5.
4.791,x
312,x
651,1.070,10.5
1.820,- 2.335,700,1.800,1.570,1.070,17.5. 2.190,- 7.370,3.100,320,4.640,1.230,1.670,24.5
4.775,1.000,600,2.670,1.390,1.310,31.5.
5.559,2.000,490,2.250,1.255,Dary Šternberk: duben 24.493,- Kč; květen 17.800,- Kč; dary Jívová 2.250,-Kč; 21.5. Šternberk
2.714,-Kč; 30.5. Lipina 700,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
DĚTI DĚTEM V neděli 31. května Králíčci připravili obchůdek s devocionáliemi. Děkujeme
za vaše příspěvky. Na konto Papežského misijního díla dětí jsme zaslali 910 kč.

MODLITBA VELIKÝ BOŽE NÁŠ
Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a
milosrdný jsi, Pane, shovívavý a plný lásky, miluješ, co jsi stvořil, a soucit máš se
všemi svými tvory. Všechna tvá díla mluví o tvé velikosti, kráse a moci, vypravují o
slávě tvého království, o tvé spravedlnosti a lásce. Věrný jsi ve všech svých slibech a
staráš se o vše, co jsi stvořil, jsi blízko těm, kdo tě vzývají a podpíráš ty, kdo klesají,
nabízíš svou pomocnou ruku a slyšíš ty, kdo k tobě volají. Ty sis, Bože, vyvolil svůj
lid, který jsi vedl a vychovával, ukázal ses jako Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, s
Mojžíšem jsi uzavřel smlouvu a dal lidu zákon, jehož dodržování vede k šťastnému
životu na zemi. Lid se opakovaně rozhodl pro tebe, zavázal se k věrnosti a i přes četné
zrady, které jsi milosrdně uzdravil, uměl číst tvá znamení, rozuměl jim a nechal se vést.
Tys naň nezanevřel a věrně jej provázel jako dobrý otec.
I k našim předkům jsi poslal své služebníky jako hlasatele radostné zvěsti o
vítězství tvé lásky nad hříchem a smrtí v tvém Synu Ježíši Kristu, který se stal jedním z
nás, nabídl nám účast v tvém království, které v nás roste, když necháme vtělovat tvé
slovo do našich skutků a dovolíme tvé lásce, aby proměňovala naše vztahy. Pomoz nám
obnovit kulturu našeho národa i celé Evropy, abychom předali naději evangelia dalším
generacím.
Epidemie nás zastavila a my si uvědomili potřebu změny. Izolace ukázala,
jak potřebujeme dobré vztahy, že zdraví není jistota zaručená lidským právem, že se

Dej nám, Pane, odvahu opouštět dětskou nezralost a zrát k zodpovědné
dospělosti i k umění přiznat chudobu, která potřebuje druhou polovinu světa, a pro ni
se z lásky dokáže zřeknout své svobody a nezávislosti, aby na vzájemném darování a
přijetí muže a ženy vznikaly rodiny šťastné z toho, že mohou žít pro děti. Pak nám
nebudou chybět pracovníci ani vyzrálé osobnosti a omládlý národ zas prozáří nová
naděje.
Po řadu týdnů nám chybělo shromáždění v kostele. Proto teď chceme
častěji přicházet a děkovat tobě i za ty, které jsi posiloval v náročné službě nemocným.
Zbav nás strachu a posilni naši naději, která roste, když se těšíme na společenství s
tebou v nebi. Pomoz nám žít své přátelství s tebou tak opravdově, abys byl uprostřed
nás a přitahoval naše současníky do živého společenství tvých šťastných přátel. Amen.

