PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKU Z MINULÉ NEDĚLE
Ze srdce děkuji všem dárcům, kteří přispěli minulou neděli na potřeby našeho kostela.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ

INFORMACE CHARITY OHLEDNĚ POMOCI LIDEM POSTIŽENÝM
POVODNĚMI NA UNIČOVSKU
V současné době probíhá hrubý úklid popovodňových sutin a naplavenin těžkou technikou,
odstraňování bahna, zničeného domácího vybavení. Sousedská výpomoc je dobrá, lidé jsou
zásobeni i dezinfekčními prostředky. Oblast je uzavřena a pomoc koordinována policií,
hasiči a armádou ČR. V oblasti působí Intervenční krizový štáb Červeného kříže a
neziskové organizací. Problém nastává v případech, kdy lidé přišli o dům nebo jeho
vybavení. Proto se obracíme na všechny, kteří chtějí postiženým povodněmi pomoci, aby
raději finanční obnos určený na materiální pomoc darovali na charitní sbírkové konto
vyvěšené na webové stránce Charity Šternberk: 115-1060670297/0100, VS 112.
Z vybraných finančních prostředků budeme potřebným vypomáhat podle jejich aktuálních
potřeb. Pokud chcete pomoci osobně při vyklízení, oklepávání omítek apod., obraťte se na
starosty jednotlivých obcí, kteří budou mít o situaci ve svém okolí přehled.
Za veškerou pomoc děkujeme!

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Dnešní neděli 14. června v 16:00 na faře proběhne další setkání všech kandidátů
biřmování. Další setkání bude za týden v neděli 21. června.
VELKÁ SOBOTNÍ BRIGÁDA
V sobotu 20. června dopoledne se koná velký úklid našeho farního kostela. Prosím,
všechny úklidové skupiny, ale i další farníky - přijďte pomoci. Během období pandemie se
kostel dlouho neuklízel, a jelikož se blíží velká slavnost 1. svatého přijímání (v neděli 28.
června) a náš farní kostel je velký, bude potřeba každé ochotné síly. Začátek brigády v 8:00.
POZVÁNKA NA VÍKEND PRO MLÁDEŽ
I mládež děkanátu znovu obnovuje svou aktivitu, další naše akce se bude konat o víkendu
19.-21. června. Tentokrát jsme si naplánovali stanovačku na zahradě fary v Nové
Hradečné. Začátek bude 19.6. v 16:00 a konec 21.6. v 11:00.
"Můžeš se těšit na spoustu zábavy s kamarády, duchovní program, celodenní výlet, večerní
táborák a spoustu dalšího.. S sebou si nezapomeň vzít spacák, karimatku, sportovní
oblečení a boty (na výlet), teplé oblečení a polštářek (na noc), baterku, buchtu nebo něco do
kuchyně a 100 Kč. Pokud máš stan, vezmi ho, pokud nemáš, podívej se na facebook
Mládež děkanátu Šternberk, kde bude umístěn rozpis s volnými místy ve stanech. Tento
seznam bude zároveň sloužit jako přihlašování. Těšíme se na Tebe!
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Sl. Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (19.6.): 1.čt. Dt 7,6-11* 2.čt. 1 Jan 4,7-16* Ev. Mt 11,25-30
ZPM – Janíčková M., Matějíček V.
Neděle (21.6.): 1.čt. Jer 20,10-13* 2.čt. Řím 5,12-15* Ev. Mt 10,26-33*
NST - Martinková L.; Chmelová F.; ZPM – Hýžová L., Nikl V.
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Žalmová odpověď: Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.
NST 7:30 za + syna a rodiče a za živou rodinu
neděle 14. června
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za živou a + rodinu Mikolajkovu
11. NEDĚLE
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
V MEZIDOBÍ
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 15. června
NST 18:00 za + Antonína, + rodiče z obou stran
a za duše v očistci
úterý 16. června
středa 17. června
čtvrtek 18. června
pátek 19. června
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + rodiče z obou stran a za duše v očistci
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
za Boží požehnání, pomoc a posilu pro
pracovníky,
vedení,
uživatele
služeb,
Farní kostel 18:00 dobrovolníky, dárce a bývalé zaměstnance
Charity Šternberk a také za ty, kteří dílu
Charity nepřejí a jméno Charity poškozují

sobota 20. června

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Památka
Neposkvrněného Srdce
Klášter 18:00 mše svatá
Panny Marie
NST 7:30 za živou a + rodinu Baklíkovu a Martinkovu
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 21. června
Mladějovice 8:30 mše svatá
12. NEDĚLE
Šternberk F 9:00 na poděkování Pánu Bohu
V MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30

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.

