NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
KVĚTNÁ NEDĚLE

neděle 28. března
KVĚTNÁ NEDĚLE

pondělí 29. března
úterý 30. března
středa 31. března
čtvrtek 1. dubna
ZELENÝ
ČTVRTEK
pátek 2. dubna
VELKÝ PÁTEK
sobota 3. dubna
BÍLÁ SOBOTA

28. BŘEZNA 2021
Šternberk F
Klášter
Mladějovice
Šternberk F

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

Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Šternberk F 14:30
Šternberk F 15:00
Klášter 7:30
NST 18:00
Klášter 7:30

za + rodiče Chabičovských
mše svatá
mše svatá
na poděkování Pánu Bohu za 40. výročí přijetí
svátosti křtu
mše svatá
mše svatá
pobožnost křížové cesty
svátost smíření
mše svatá
za + manžela , syna a za živou rodinu
Martinkovu
mše svatá

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 mše svatá (volná intence)
Mladějovice 16:30
Jívová 16:30
Mše sv. na památku ustanovení Eucharistie
Újezd u Un. 18:00
Šternberk F 18:00
Újezd u Un. 18:00
Obřady Velkého pátku
Šternberk F 18:00
Újezd u Un. 19:00
Šternberk F 19:00

Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
SLAVNOST
Mladějovice 8:30
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Šternberk F 9:00
PÁNĚ
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Sbírka na Kněžský
seminář v Olomouci Hor. Loděnice 11:45
Farní kostel 15:00
Šternberk F 7:30
Šternberk F 9:00
pondělí 5. dubna
Hr. Petrovice 10:00
neděle 4. dubna

Č. 13

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
za živé a + členy společenství živého růžence
mše svatá
mše svatá
za farníky
mše svatá
mše svatá
mše svatá
korunka k B. milosrdenství a sv. požehnání
mše svatá (volná intence)
mše svatá (volná intence)
mše svatá

Červeně označené termíny mší svatých znamenají nutnost rezervovat svoji účast na www.farnoststernberk.cz.
Rezervace jsou nutné také na mše svaté u sester kapucínek na tel.číslo: 731638895.

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.

PŘEDVELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ VE ŠTERNBERKU
bude dnes na Květnou neděli 28. března od 15:00 ve farním kostele.
Pobožnost křížové cesty začne v 14:30.

POSTNÍ ALMUŽNA - ODEVZDÁVÁNÍ KRABIČEK
Dnešní neděli, prosím, odevzdejte krabičky, do kterých jste přispívali během doby postní.
Pokladničky odevzdávejte po mši svaté při východu z kostela.
ROZPIS LEKTORSKÉ SLUŽBY
Texty Zeleného čtvrtku: 1.čt. Ex 12,1-8.11-14* 2.čt. 1 Kor 11,23-26* Ev.: Jan 13,1-15*
Texty Velkého pátku: 1.čt. Iz 52,13-53,12* 2.čt. Žid 4,14-16; 5,7-9* Ev.: Jan 18,1-19,42*
Texty příští neděle: 1.čt. Sk 10,34-43* 2.čt. Kol 3,1-4* Ev. Jan 20,1-9*

Zelený čtvrtek: ZPM (18:00) – Kusmič J., Šrámek K.
Velký pátek: ZPM (18:00) – Nováková V., Bajer T.
Velikonoční vigilie: ZPM (19:00) – v týdnu budou osloveni.
Slavnost Zmrtvýchvstání: NST –Suk O.; Břečková L.;ZPM –Smyčková J., Smyčka J.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM VE ŠTERNBERKU
Zelený čtvrtek: mše svatá bude pouze ve farním kostele v 18:00; po přenesení Nejsvětější
Svátosti do kaple sv. Leopolda bude možnost bdění v Getsemanské zahradě do 20:00
Velký pátek: v 9:00 bude společná modlitba ranních chval z breviáře
v 18:00 začnou ve farním kostele velkopáteční obřady; po obřadech bude v kostele
možnost soukromé adorace u Božího hrobu; stráž u Božího hrobu bude do 20:00.
Prosím, abyste se zapisovali do rozpisu stráže u Božího hrobu, který je umístěn na
nástěnce v křížové chodbě u východu z lodi kostela.
Bílá sobota: možnost rozjímání u Božího hrobu v kostele bude od 6:00
v 9:00 bude společná modlitba ranních chval z breviáře
v 15:00 společná modlitba 2. dne novény k Božímu milosrdenství
Velikonoční vigilie: ve 19:00 začne žehnáním ohně před farním kostelem, ovšem tohoto
žehnání se účastní pouze kněz s asistencí, ostatní budou v kostele; při této slavnosti
každý z nás obnoví svoje křestní sliby, doneste si tedy svou křestní svíci.
Velikonoční neděle: mše svaté budou ve farním kostele v 7:30 a v 9:00
(pokrmy se žehnat nebudou)
V 15:00 bude ve farním kostele modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
a svátostné požehnání.
KŘÍŽOVÁ CESTA V PŘÍRODĚ
Také nabízíme možnost soukromé pobožnosti v lese, ne v 15 hodin, jako tomu bývá, ale v
průběhu celého velkopátečního dne. Pokud toho využijete, prosíme, abyste s respektem ke
státnímu nařízení nedělali skupinky, chodili po dvou, v rozestupech.

ŽEHNÁNÍ VELIKONOČNÍCH POKRMŮ
Vzhledem k tomu, že se obřady žehnání pokrmů v kostelích neuskuteční, tak otec arcibiskup
doporučuje obřad požehnání pokrmů doma před velikonoční snídaní.
Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13
Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary,
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen
NÁCVIK MINISTRANTŮ
Nácvik liturgie na obřady velikonočního tridua bude pro všechny ministranty na
Velký pátek v 10:00 a na Bílou sobotu v 13:00. Večer na Zelený čtvrtek buďte ministranti
v sakristii nejpozději v 17:45.
SBÍRKY O VELIKONOCÍCH
Při návštěvě Božího hrobu přispějte, prosím, na chrám Božího hrobu v Jeruzalémě. Sbírka
na Velikonoční neděli je určena na Kněžský seminář v Olomouci.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
BŘEZEN 2021: za dar moudrosti pro ty, kteří mají odpovědnost za druhé
DUBEN 2021: za ukončení pandemie a za všechny nemocné a jejich ošetřovatele
BOHOSLUŽBY SVATÉHO TÝDNE V OLOMOUCKÉ KATEDRÁLE
Všechny bohoslužby bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner a lze je sledovat online
na YouTube, kanál „Katedrála sv. Václava Olomouc“.
Květná neděle – 28. března v 10.00
Zelený čtvrtek - Missa chrismatis - 1. dubna v 9.30
Zelený čtvrtek – Mše sv. na památku Poslední večeře Páně – 1. dubna v 18.00
Velký pátek – Obřady – 2. dubna v 18.00
Bílá sobota - Velikonoční vigilie – 3. dubna v 19.00
Neděle Zmrtvýchvstání Páně – 4. dubna v 10.00
INTERNETOVÝ PROJEKT: www.velikonoce.cz
přibližuje veřejnosti letos již druhým rokem duchovní poselství Velikonoc. Všem
zájemcům pomůže prožít Svatý týden a Velikonoce i v omezených možnostech aktuální
pandemické situace v rámci okresu. Je množné vyhledávat v nabídce programů podle
jednotlivých dnů či podle věkového zaměření (pro děti, mládež, rodiny, seniory).

