NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE 5. ČERVENCE 2020 Č. 27
Žalmová odpověď: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
NST 7:30 za farníky
neděle 5. července
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
SLAVNOST SV.
Šternberk
F 9:00 za + Dagmar a za živou rodinu Šrámkovu
CYRILA, mnicha a
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
METODĚJE, biskupa
Jívová 11:00 mše svatá
pondělí 6. července
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Marie Goretti,
panny a mučednice

úterý 7. července
středa 8. července
čtvrtek 9. července
pátek 10. července
sobota 11. července
Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona
Evropy

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + tety Marii, Josefu, Emilii a Ludmilu
Klášter 7:30
NST 11-12
Těšíkov 17:00
Sv. Leopold 18:00
Újezd u Un. 18:00

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
za živou a + rodinu Příborských
mše svatá (od 17:00 svátost smíření a adorace NS)

Babice 15:00 mše svatá
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá

NST 7:30 za + Emila Kusáka, rodiče, sourozence a za
duše v očistci
neděle 12. července
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
15. NEDĚLE
Šternberk
F 9:00 na poděkování za dar manželství
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

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
V pátek 10. července dopoledne proběhne návštěva starších a nemocných farníků v domě
s pečovatelskou službou na Uničovské.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ČERVENEC 2020: za odvrácení všech epidemií a přírodních pohrom
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.

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ V OLOMOUCKÉ KATEDRÁLE
V sobotu 11. července 2020 přijme z rukou pomocného biskupa Antonína Baslera jáhenské
svěcení pět mužů. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9:30.
Ing. Josef Biernát (1989) z farnosti Bánov
Filip Hochman (1992) z farnosti Kyjov
Petr Janíček (1994) z farnosti Újezd u Uničova
Josef Knopf (1958) z farnosti Šternberk
Michal Staufčík (1994) z farnosti Staré Město u Uherského Hradiště
Z našich farnosti jsou mezi kandidáty dva naši farníci, a tak vás prosím, abychom je
doprovázeli svou modlitbou. Rád bych vás všechny pozval přímo do katedrály, ovšem z
důvodu opatření budou mít do katedrály vstup pouze držitelé vstupenek. Pokud by někdo
chtěl vstupenku obdržet vstupenku, tak ať se obrátí přímo na mě. Obřad svěcení je možné
sledovat také v přímém přenose přes internet na kanále Youtube (zadejte do vyhledávače
heslo jáhenské svěcení olomouc 2020). V Újezdu, v neděli po mši svaté, jste srdečně zváni
na faru, kde bude setkání s novým jáhnem Petrem Janíčkem při dobrém jídle a pití.
NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY ČERVEN 2020
Šternberk
Horní
Mladějovice
Jívová
Újezd
den
NST
Farní
Loděnice
7. 6.
6.870,49.587,1.778,640,2.430,- 4.175,14. 6. 2.267,5.502,925,460,2.040,- 1.546,21. 6. 1.751,6.304,740,400,1.110,- 967,28. 6.
X
8.206,2.182,410,x
1.420,Dary Šternberk: červen 24.900,- Kč; 3.6.Domašov u Š. 680,-Kč; 11.6.Šternberk 3.963,-Kč;
19.6.Šternberk 2.124,-Kč; 28.6.H.Petrovice 2.210,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

POZVÁNKA NA LETNÍ TÁBORY DĚTÍ
1. Letní farní tábor pro děti se uskuteční na faře v Sobotíně 26. července – 1. srpna 2020
s tématem Cesta kolem světa. Mohou se přihlásit děti ve věku od 6 do 13 let. Vzhledem
k přísnějším podmínkám byl zvýšen příspěvek na jedno dítě na 1500,- Kč, každé další dítě ze
stejné rodiny platí o 100,- Kč méně. Přihláška k dispozici je na stránkách farnosti Nová
Hradečná (http://farnosthradecna.cz/).
2. Centrum pro rodinu a farnost Šternberk pořádají příměstský tábor na faře ve Šternberku od
10. do 14. srpna 2020. Přihlášky a více informací na nástěnce v kostele nebo na webových
stránkách Centra pro rodinu (http://sternberk.dcpr.cz/).
PRÁZDNINOVÉ TOULKY PŘÍRODOU (PTP2020)
Drazí farníci, po roce jsou tu opět prázdniny, a tak se opět hlásím s nabídkou společného
putování po krásách naší drahé vlasti. Neplánuji letos žádné velké a časově náročné výlety
(i když mám v zásobě jedno překvapení...), přesto doufám, že spolu prožijeme hezké chvíle
a trochu více se poznáme. Vrcholem putování bude vždy slavení mše svaté v nějaké kapli či
kostelíku. Těším se na vás! P. Antonín.
1. Z NOVÝCH DVORCŮ DO TĚŠÍKOVA (a třeba až Šternberka)
termín konání: čtvrtek 9. července 2020
sraz na autobusové zastávce Šternberk (nemocnice): v 13:53 (odjezd autobusu v 13:58)
předpokládaný návrat (příjezd autobusu): v 18:38
délka trasy: cca 8 km
zajímavá místa na trase: pramen Těšíkovské kyselky; kostelík sv. Vavřince v Těšíkově
(zde bude mše svatá). SVAČINKU A PITÍ NA ODPOLEDNE S SEBOU!!!

