NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

23. SRPNA 2020

Č. 34

Žalmová odpověď: Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!

neděle 23. srpna
21. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí 24. srpna
Svátek sv. Bartoloměje,
apoštola

úterý 25. srpna
Památka sv. Ludvíka

středa 26. srpna
čtvrtek 27. srpna
Památka sv. Moniky

pátek 28. srpna
Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve

sobota 29. srpna
Památka Umučení
sv. Jana Křtitele

neděle 30. srpna
22. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

NST 7:30 na poděkování za dar života vnučky
Magdaleny a synovce Václava a za živou
a + rodinu Vrbovu, Hradilovu a Králíčkovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 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
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + manžela a za rodiče z obou stran
Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání pro celou rodinu
Klášter 7:30 mše svatá
Babice 16:30 za + manžele Dvořákovy
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + rodinu Skokaničovu
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30 na poděkování za Boží ochranu a za dar zdraví
v čase pandemie
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 mše svatá (volná intence)
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
SRPNEN 2020: za ukončení šíření epidemie
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (30.8.): 1.čt. Jer 20,7-9* 2.čt. Řím 12,1-2* Ev. Mt 16,21-27*
Lektoři: NST – Martinková L.; Chmelová F.; ZPM – Nováková D.; Bajer T.
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.

INFORMACE PRO BIŘMOVANCE
Připomínáme "mladší" skupině biřmovanců, že ve dnech 4.-5. září pojedeme společně
na faru v Libině, kde prožijeme poslední fázi přípravy na biřmování. Účast pro biřmovance
je povinná. Bližší informace dostanete na email v průběhu tohoto týdne.
Skupina starších biřmovanců bude mít společné setkání v Újezdu u Uničova v sobotu 12.
září. Prosím, na tento den si nic neplánujte.
Dále připomínám, že bych se s každým biřmovancem, ještě před biřmováním, rád setkal.
Tuto možnost během prázdnin využilo jen několik málo z vás. Prosím, abyste mě
kontaktovali, domluvíme se na termínu setkání. P. Antonín
PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁZDNINY NÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Vždycky, když něco hezkého prožijeme, tak je důležité projevit vděčnost. Věřím, že jste si
během prázdnin a dovolených odpočinuli a prožili mnoho radostných chvil. Za všechna tato
dobrodiní poděkujeme Pánu Bohu příští neděli 30. srpna ve farním kostele při krátké
adoraci v 16:00. Po adoraci budou požehnány školní aktovky dětí, a poté na zahradě u
táboráku budeme opékat a sdílet prázdninové zážitky. Moc se těšíme zvláště na všechny
školáky.
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.

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.

Záloha na dopravu činí 150 Kč (děti 50 Kč).

