NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
16. SRPNA 2020
Žalmová odpověď: Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

neděle 16. srpna
20. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Mimořádná sbírka
na opravy kostelů

NST
Klášter
Mladějovice
Šternberk F

Č.

33

7:30
8:00
8:30
9:00

za farníky
mše svatá
mše svatá
za Boží ochranu a pomoc, za dar zdraví pro
vnuka Václava a za živou a + rodinu
Vyvozilovu, Fadrnou, Krupovu,
Danzmajerovu, Dieselovu a Skalovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Domašov u Št. 11:00 mše svatá s požehnáním nové kaple

pondělí 17. srpna

Klášter 7:30 mše svatá

úterý 18. srpna

Klášter 7:30 mše svatá

středa 19. srpna

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 na poděkování P. Bohu za dar života a víry pro
babičku Marii

čtvrtek 20. srpna
Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve

pátek 21. srpna
Památka sv. Pia X.,
papeže

sobota 22. srpna
Památka Panny Marie
Královny

neděle 23. srpna
21. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

POŽEHNÁNÍ NOVÉHO KŘÍŽE U JÍVOVÉ
V neděli 23. srpna budeme na Jívové slavit slavnost patrona farnosti sv. Bartoloměje. Mše
svatá bude v obvyklý čas, tj. v 11:00. Po mši svaté pojedeme ke kříži, nacházející se na kraji
obce, a tento při krátké pobožnosti bude požehnán. Kříž je vyrobený ze dřeva a byl zhotoven
jívovskými muži.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (23.8.): 1.čt. Iz 22,19-23* 2.čt. Řím 11,33-36* Ev. Mt 16,13-20*
Lektoři: NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Kusmič J.; Šrámek K.
PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
Nový školní rok se blíží... Po zkušenostech z loňského roku, kdy byla v březnu ukončena
pravidelná výuka, ještě nevíme za jakých podmínek se bude na školách vyučovat
náboženství. Přesto prosím rodiče, aby děti, které nastupují do 1. třídy nebo minulý rok do
náboženství nechodily, tyto děti přihlásili – buď elektronickou poštou
(farasternberk@seznam.cz) či SMS (731621117), a to do 1. září. Děti, které chodily do
výuky náboženství nemusíte přihlašovat, zapíšu si je automaticky o ročník výš. O tom kdy,
kde a za jakých podmínek začne výuka náboženství vás budu na stránkách Zvěstování
informovat.
Na tomto místě bych jenom rád připomenul, že vést děti ke vzdělávání v pravdách
víry je jednou z nejdůležitějších povinností katolických rodičů. Proto bych zároveň Vás
rodiče poprosil, abyste výuku náboženství nepovažovali pouze za jakousi alternativu či
možnost, ale za povinnost.

Klášter 7:30 mše svatá
Jívová 14:00 requiem -mše svatá (za + Svatopluka Přikryla)
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za živou a + rodinu Klášterníkovu
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST
Klášter
Mladějovice
Šternberk F

7:30
8:00
8:30
9:00

mše svatá (volná intence)
mše svatá
mše svatá
na poděkování za 65 let života s prosbou o
Boží požehnání do dalších let
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
SRPNEN 2020: za ukončení šíření epidemie
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.

Všechny farníky, tedy mládež, rodiny s dětmi, seniory z farností Šternberk, Jívová,
Mladějovice, Horní Loděnice a Újezd srdečně zveme na

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
v sobotu 29. srpna 2020
Na tomto posvátném místě poděkujeme naší nebeské přímluvkyni za její ochranu a zároveň
si budeme vyprošovat požehnání pro nás, pro naše rodiny a pro naše farnosti. Tento den se
na Svatém Hostýně koná Arcidiecézní pouť rodin, po mši svaté bude bohatý program
zvláště pro děti. Pontifikální mše svatá začne v 10:15 hodin.
Odjezdy autobusů:
z Újezdu u Uničova (od kostela) v 7:40
z Mladějovic (od autobus. zastávky) v 7:45
ze Šternberka z Dvorské, Kostelíčka a od PL v 8:00.
Návrat do 17:00.
Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře do
23.8.2020 Záloha na dopravu činí 150 Kč (děti 50 Kč).

