NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
25. DUBNA 2021
Č. 17
Žalmová odpověď: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
neděle 25. dubna
4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Neděle Dobrého
Pastýře
pondělí 26. dubna
úterý 27. dubna
středa 28. dubna
čtvrtek 29. dubna
Svátek sv. Kateřiny
Sienské, panny a
učitelky církve

pátek 30. dubna
sobota 1. května
Sv. Josefa, dělníka

neděle 2. května
5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

za + syna a za celou živou a + rodinu
mše svatá
mše svatá
na poděkování za 50 let života
mše svatá
mše svatá

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + rodiče a za celou živou a + rodinu
Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11-12
Šternberk F 18:00

mše svatá
za + tety Josefu, Marii, Ludmilu a Emílii
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření

za živou a + rodinu Dostálovu a Šafářovu
a za duše v očistci
Klášter 7:30 mše svatá
Šternberk F 18:00 za Boží požehnání pro dobrodince a za duše
v očistci
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

za živou a + rodinu Kusmičovu a Šalamounovu
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Švecovu
mše svatá
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.

NOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR OD 26. DUBNA 2021
Na základě mimořádného opatření vlády ČR dochází od pondělí 26. dubna i ke změnám
pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Dosud platilo opatření, které umožňovalo konání
bohoslužeb pro takový počet účastníků bohoslužeb, který v daném kostele nepřekročí 10 %
míst k sezení. Toto omezení se od pondělí mění!
Od pondělí 26. dubna se bohoslužeb budou moci účastnit věřící za splnění tří podmínek:
1. každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo
nanoroušku)
2. ve vnitřních prostorech budou dodrženy rozestupy 2 metry - s výjimkou členů
domácnosti
3. účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce
Žádná další omezení nebyla stanovena! Při vstupu do kostela sice ještě nebudeme používat
svěcenou vodu a úkon pozdravení pokoje bude bez podání ruky, ovšem při bohoslužbách
bude možné zpívat.
Ve Šternberku se na nedělní bohoslužby již nebudete muset registrovat. Obě nedělní mše
svaté až do odvolání však budou ve farním kostele.
Ve farnostech Horní Loděnice, Mladějovice, Jívová a Újezd není potřeba předem
domlouvat svoji účast na bohoslužbě.
VZHLEDEM K ČASTÝM ZMĚNÁM VLÁDNÍCH PROTI
PANDEMICKÝCH OPATŘENÍ JE MOŽNÉ, ŽE V BLÍZKÝCH DNECH MŮŽE
DOJÍT K DALŠÍMU UVOLŇOVÁNÍ, ALE I NOVÝM OMEZENÍM!!!
PROSÍM, SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
(www.farnoststernberk.cz)
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU V PŘÍSTUPU DO FARNÍHO KOSTELA
Vzhledem ke stavebním pracím na jižní věži farního kostela bylo koordinátorem
bezpečnosti práce rozhodnuto o uzavření prostoru před průčelím kostela! Přístup do kostela
je pouze z Farní ulice. Při vstupu do kostela, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!
NALÉHAVÁ PROSBA CHARITY
Charitní středisko ve Šternberku velmi naléhavě hledá všeobecnou sestru do Domácí
zdravotní péče. Jedná se o práci na celý úvazek, přivítáme i všeobecnou sestru na výpomoc
formou Dohody o provedení práce. Nedostatek sester je dlouhodobý a ohrožuje provoz této
velmi potřebné služby. Zájemci kontaktujte Bc. Pavlínu Vyvozilovou na čísle 608 719 393.
Také Vás prosím o modlitby na tento úmysl.
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ŠTERNBERK
Další řádné zasedání pastorační rady farnosti Šternberk proběhne ve středu 5. května
v 19:00 na faře.
ROZPIS LEKTORSKÉ SLUŽBY
Texty příští neděle: 1.čt. Sk 9,26-31* 2.čt. 1 Jan 3,18-24* Ev. Jan 15,1-8*
Lektoři: 7:30 –Nováková D.; Šišková J.; 9:00 – Hýžová L., Nikl V.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
DUBEN 2021: za ukončení pandemie a za všechny nemocné a jejich ošetřovatele
KVĚTEN 2021: za usmíření v našich rodinách

