PODĚKOVÁNÍ ZA SOBOTNÍ ÚKLIDOVOU BRIGÁDU
Rád bych poděkoval vám všem, kteří jste přišli v sobotu dopoledne pomoci s úklidem
kostela (děkuji též za napečené buchty, které posilnili naše brigádníky)
PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Dnešní neděli 21. června v 16:00 na faře proběhne další setkání všech kandidátů
biřmování. Další, v tomto školním roce poslední, setkání bude za týden v neděli 28. června.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Neděle (28.6.): 1.čt. 2 Král 4,8-11.14-16* 2.čt. Řím 6,3-4.8-11* Ev. Mt 10,37-42*
ZPM – rodiče dětí jdoucí k 1. svatému přijímání
ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok 2019/2020 ukončíme s našimi dětmi v pátek 26. června slavením mše svaté,
která bude ve farním kostele v 18:00. Poté, pokud nám to dovolí počasí, zapálíme na
zahradě oheň a ti, kteří si něco donesou, mohou opékat.
TRIDUUM MODLITEB MATEK 26.-28. ČERVNA 2020
Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby
mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.
pátek 26. června v kapli sv. Leopolda v 17:30, doporučený text Ef 4,25-32.
sobota 27. června v klášterní kapli sester kapucínek v 17:30, Řím 1,18-22.
neděle 28. června v kapli sv. Leopolda v 14:30, Ž 146.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ

pondělí 22. června
úterý 23. června
středa 24. června
Slavnost NAROZENÍ

čtvrtek 25. června

MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Tato modlitba se přesouvá na pondělí 29. června.

sobota 27. června

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ČERVEN 2020: za děti, které se připravují na 1. svaté přijímání a za jejich rodiny
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Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za přátele, aby našli cestu k Bohu
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00

SV. JANA KŘTITELE

pátek 26. června

OHLÁŠKY KANDIDÁTA JÁHENSKÉHO SVĚCENÍ
Josef Knopf, narozený 30.4.1958 ve Šternberku, bydlící ve farnosti Šternberk, požádal o
udělení jáhenského svěcení.
Podle přání církve vás vyzývám, abyste podle svého nejlepšího vědomí a svědomí upřímně a
pravdivě na zdejší faře ohlásili, co byste mohli namítat nebo uvést jako překážku proti udělení
tohoto svěcení jmenovaného. Pro lásku Boží ať se to stane tak, aby za to mohl každý jednou
zodpovídat na Božím soudu.
S vědomím závažnosti tohoto svěcení pro kandidáta i pro celou církev, a tedy i pro vás, drazí
farníci, snažně vás všechny prosím o modlitby zvláště v den svěcení, které mu má být
uděleno v sobotu 11.7.2020 v 9:30 v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Č.

Žalmová odpověď: Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce.
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

POZVÁNKA NA POUŤ DO HRANIČNÝCH PETROVIC
V neděli 28. června Vás všechny srdečně zveme do Hraničných Petrovic, kde se v 11:00 koná
slavná poutní mše svatá ke cti sv. apoštolů Petra a Pavla.

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Výsledky voleb do Pastorační rady farnosti Šternberk, které proběhly v neděli 7. června se
nachází na nástěnce (v kostele NST v předsíni kostela; ve farním kostele v křížové chodbě).

21. ČERVNA 2020

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

za + rodiče s prosbou o Boží požehnání
pro celou živou rodinu

Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Farní kostel 18:00

na poděkování za dar života vnuka Tomáše
a za zetě Calina

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá

Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za prvokomunikanty a jejich rodiny
13. NEDĚLE
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
V MEZIDOBÍ
Hr. Petrovice 11:00 poutní mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30
neděle 28. června

UPOZORNĚNÍ!

Příští neděli 28. června nebude ráno v 7:30 mše svatá v NST.
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.kandidátů biřmování. Další, v tomto školním roce poslední,

setkání bude za týden v neděli 28. června.

