NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
SVÁTEK SVATÉ RODINY
neděle 27. prosince
Svátek SV. RODINY
JEŽÍŠE, MARIE
A JOSEFA

pondělí 28. prosince
Svátek svatých
Mláďátek, mučedníků

úterý 29. prosince
Sv. Tomáše Becketa,
biskupa a mučedníka

středa 30. prosince

čtvrtek 31. prosince
Sv. Silvestra I., papeže

27. PROSINCE 2020

Č. 49

Šternberk F 7:30 za + rodiče Josefa a Marii Kusmičovy
a za živou a + rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za + rodiče Kučerovy a za živou rodinu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 8:00 mše svatá
Šternberk F 10:00 pohřební mše svatá (+Anna Zítková)
H. Loděnice 13:00 pohřební mše svatá (+Adolf Toman)
Klášter 8:00 mše svatá
Klášter 8:00
NST 18:00
Klášter 8:00
Šternberk F 15:00

mše svatá
mše svatá (volná intence)
mše svatá
na poděkování za dary obdržené v roce 2020
(od 14:30 adorace zakončená modlitbou k Božímu
milosrdenství)

Šternberk F 18:00 za Boží požehnání do nového roku 2021
Šternberk F 7:30 za ochranu Boží do nového roku pro rodiny
Hradilovu, Vrbovu a Králíčkovu
pátek 1. ledna
Klášter 8:00 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + syna Romana a manžela Daduovy
Slavnost
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
MATKY BOŽÍ
Jívová 11:00 mše svatá
PANNY MARIE
Šternberk F 11:30 mše svatá (volná intence)
Mladějovice 17:00 mše svatá
sobota 2. ledna
Klášter 8:00 mše svatá
1. SOBOTA V MĚSÍCI
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Památka sv. Basila a sv.
Šternberk F 18:00 mše svatá
Řehoře, biskupů a uč.c.
Šternberk F 7:30 za farníky
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice
8:30 mše svatá
neděle 3. ledna
Farní kostel 9:00 na poděkování za přijatá dobrodiní a za Boží
2. NEDĚLE PO
požehnání do dalších let
NAROZENÍ PÁNĚ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 11:30 mše svatá (volná intence)
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 SOUVISEJÍCÍ S PLATNÝMI OPATŘENÍMI
pro farnosti Šternberk , H. Loděnice, Jívová, Mladějovice a Újezd u Uničova
1. od neděle 27.12. platí opatření PES (protiepidemický systém) 5. stupně, což znamená, že
je povolen takový počet účastníků bohoslužeb, který v daném kostele nepřekročí 10 % míst
k sezení. Znamená to, že v kostelích našich farností se bohoslužby může účastnit nejvýše:
Šternberk - Farním kostel (Zvěstování Panny Marie) 50 osob
Šternberk - Kostelíček (NST) 10 osob
Šternberk - klášterní kaple (sv. Anežky) 10 osob
Horní Loděnice 14 osob
Jívová 35 osob
Mladějovice 13 osob
Újezd u Uničova 13 osob
Tato nová situace nás vedla k zavedení nových způsobů rezervace pro účast na mši svaté.
ŠTERNBERK
mše svaté v neděli a slavnosti: svoji účast je nutné rezervovat v rezervačním systému, který
najdete na našich webových stránkách: farnoststernberk.cz (po spuštění úvodní stránky
klikněte v horní liště na „bohoslužby“; poté klikněte na „registrace mše svaté“; otevře se
vám kalendář; vyberte si a klikněte na termín; v registraci napište požadovaný počet
rezervací; tímto je vaše rezervace ukončena a my se na Vás budeme těšit)
všední dny: rezervace není nutná
KLÁŠTER
nutné u sester telefonicky rezervovat svoji účast pro každou mši svatou
OSTATNÍ FARNOSTI
na způsobu rezervace na mši svaté se budeme domlouvat
2. Při bohoslužbách se:
hromadně nezpívá
nepodávají se ruce při pozdravení pokoje; nepřinášejí se obětní dary
přítomní věřící mají zakrytá ústa
rozestupy 2 m (členové rodiny mohou být u sebe)
3. příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou ve všední dny;
svaté přijímání se bude podávat po každé mši svaté (prosíme připravte se před i po
přijímání modlitbou doma)
4. využívejte i nadále možnosti sledování mše svaté v TV nebo online přenosů
5. v případě jakékoliv individuální duchovní pomoci (návštěva nemocných, svátost smíření,
pomazání nemocných, sv. přijímání) můžete obrátit na duchovního správce (731 621 117)
6. pokud se nebudete moci zúčastnit mše svaté, prosíme o váš příspěvek do nedělní sbírky
převodem z účtu na:
farnost Šternberk: 180 282 0339 / 0800
farnost Horní Loděnice: 342 081 3319 / 0800
farnost Jívová: 180 278 5369 / 0800
farnost Mladějovice: 180 287 5399 / 0800
farnost Újezd u Uničova: 401 646 6399 / 0800

Do roku 2021 Vám drazí farníci
vyprošujeme Boží požehnání a ochranu
Panny Marie. P. Antonín a P. Josef

