NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
2. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ

28. ÚNORA 2021

Č. 9

Texty Božího slova dnešní neděle

1.čt. Gn 22,1-18* 2.čt. Řím 8,31-34* Ev. Mk 9,2-10*
Mezizpěv* Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
Šternberk F 7:30 za + rodiče Vincence a Žofii, za + bratra
Ludvíka a za živou rodinu
neděle 28. února
Klášter 8:00 mše svatá
2. NEDĚLE V
Mladějovice 8:30 mše svatá
DOBĚ POSTNÍ
Šternberk F 9:00 za živou a + rodinu Niklovu, Hublarovu
a Trávníčkovu
Sbírka na opravu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
jižní věže farního
Jívová 11:00 mše svatá
kostela
Šternberk F 11:30 za dar zdraví a Boží požehnání pro živou
rodinu Kusákovu a Krejčovu
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 1. března
NST 18:00 za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v únoru 2021
úterý 2. března
středa 3. března
čtvrtek 4. března

pátek 5. března

sobota 6. března

neděle 7. března
3. NEDĚLE V
DOBĚ POSTNÍ

Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11-12
Sv. Leopold 17-18
Klášter 7:30
Sv. Leopold 15-18
Šternberk F 18:00
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Šternberk F 11:30

mše svatá
mše svatá (volná intence)
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření
adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření

na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou
o Boží požehnání pro rodinu Sládkovu a za DO
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Břečkovu a za duše v
očistci
mše svatá
mše svatá (od 8:00 svátost smíření)
za + rodinu Sládkovu a Kašovu s prosbou
o Boží požehnání pro živou rodinu
mše svatá (od 9:30 svátost smíření)
mše svatá
za farníky

Červeně označené termíny mší svatých znamenají nutnost rezervovat svoji účast na www.farnoststernberk.cz.

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.

NAŘÍZENÍ VLÁDY SOUVISEJÍCÍ S NOUZOVÝM STAVEM OD 1.3.2021

Od 1. března nebude možné z důvodu účasti na bohoslužbě překročit hranice
okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt.
Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet
přítomných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě
konání bohoslužby.
Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry mezi
sedícími v jedné řadě, s výjimkou členů jedné domácnosti. Není tedy třeba
dodržovatat rozestup od osob sedících před a za vámi.
Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný
ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností
alespoň 95 % (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové
roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.
Během bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv farníků. Zpěváci či sbor musí
být případně ve stavebně odděleném prostoru či např. na kůru.
Rovněž nesmí docházet k podávání rukou během pozdravení pokoje.
Dovolena je také individuální duchovní služba , tedy bohoslužby, obřady
a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina,
která sdílí společnou domácnost.
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ 2021:
Během letošní postní doby budou ve Šternberku pobožnosti křížové cesty:
v neděli ve farním kostele v 15:00 (zodpovědní za vedení nedělní pobožnosti viz dole)
28.2. – terciáři (SFŘ)
7.3. – muži
14.3. – ženy
21.3. – biřmovanci
28.3. – P. Josef
Po pobožnosti křížové cesty se společně pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství a
uctíme ostatky svatého kříže.
Pobožnost křížové cesty v přírodě na Velký pátek 2. dubna povede mládež.
DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ
Slavnost biřmování se bude ve Šternberku konat v neděli 30. května. Finální přípravou
biřmovanců budou modlitební setkání ve farním kostele ve Šternberku, která se budou
konat v pátek večer při mši svaté a po ní (doba trvání včetně mše sv. 1 hodina). Biřmovanci
obdrží pozvánku osobně na své mailové adresy, a taktéž ostatní farníci jsou srdečně zváni
na tato setkání v modlitbě. První modlitební večer bude v pátek 12. března od 18:00.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
NEDĚLE (7.3.): 1.čt. Ex 20,1-17* 2.čt. 1 Kor 1,22-25* Ev. Jan 2,13-25*
NST – Martinková L.; Chmelová F.; ZPM – Martinková M., Martinka P.

ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
7.3. – Nikl V., Vyvozil M.st., Vyvozil M. ml.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
BŘEZEN 2021: za dar moudrosti pro ty, kteří mají odpovědnost za druhé

