AKTUALITY: OPRAVA JIŽNÍ VĚŽE
Minulý týden začala stavba lešení kolem
jižní věže. V této souvislosti rozhodl
koordinátor bezpečnosti práce o uzavření
prostoru před průčelím kostela! Přístup do
kostela je tak pouze z Farní ulice. Při
vstupu do kostela, prosím, dbejte zvýšené
opatrnosti!
Děkujeme za všechny vaše dary na
opravu jižní věže, chybí nám sice ještě
veliká suma, ale věřím, že se s vaší
pomocí podaří získat zbývající finance.
Pro Váš přehled tedy uvádím stav našeho
konta na opravu jižní věže:
CELKOVÁ CENA OPRAVY JIŽNÍ
VĚŽE …………
4.134.728,- Kč

Finanční podíl farnosti Šternberk:
834.728 Kč……celkový podíl
farnosti
169.054 Kč……stav konta „Jižní věž“ k 30.4.2021
665.674 Kč……chybějící částka k dofinancování opravy
Jak finančně přispívat na opravu jižní věže? Způsobů je několik:
1. formou bankovního převodu na transparentní účet veřejné sbírky
číslo účtu: 20001-1802820339/0800
2. formou bankovního převodu na běžný účet farnosti Šternberk
číslo našeho účtu: 1802820339/0800
(pokud chcete přispět přímo na opravu věže napište do poznámky VĚŽ)
3. v hotovosti (buď faráři, kaplanovi nebo ve farní kanceláři paní účetní)
4. při mimořádné měsíční sbírce na opravu věže
Budete-li potřebovat potvrzení o přijetí daru, tak vám je rádi vystavíme.
Ještě jednou prosím o Vaši podporu a již předem děkuji všem přispěvatelům, že svou
štědrostí pomáháte budovat nejen krásu našeho chrámu, ale také společenství naší
farnosti.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
2. KVĚTNA 2021
Č. 18
Žalmová odpověď: Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.
Šternberk F 7:30 za živou a + rodinu Kusmičovu a Šalamounovu
neděle 2. května
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
5. NEDĚLE
Šternberk F 9:00 za živou a + rodinu Švecovu
VELIKONOČNÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 3. května
NST 18:00 za všechny narozené a zemřelé ve městě
Svátek sv. Filipa
a Jakuba, apoštolů
Šternberk v dubnu 2021
úterý 4. května
Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
středa 5. května
Mladějovice 18:00 mše svatá (od 17:30 svátost smíření a adorace)
NST 18:00 za živou a + rodinu Ťukovu
čtvrtek 6. května
Klášter 7:30 mše svatá
Památka sv. Jana
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření
Sarkandera, kněze
Hlásnice
18:00 mše svatá
a mučedníka
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

pátek 7. května
SLAVNOST
POSVĚCENÍ
FARNÍHO KOSTELA

sobota 8. května
Panny Marie,
prostřednice všech
milostí

neděle 9. května
6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 15-18 adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření
Šternberk F 18:00 na poděkování za dar společného života
s prosbou o Boží požehnání pro rodiny
Vyvozilovu a Krupovu
Újezd u Un. 18:00 mše svatá (od 17:30 svátost smíření a adorace)
Svatý Kopeček 12:30 za rodiny našich farností
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá (od 17:00 svátost smíření a adorace)
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 7:30 na poděkování za dar života a za rodiny
Tomáškovu a Packovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za + Petra a Ludmilu Superatovy
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

Rezervace na mše svaté u sester kapucínek je nutná v neděli 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.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Měsíc květen patří té, kterou zveme Královnou Máje, Panně Marii. Během celého měsíce se
budou v našich kostelích konat Májové pobožnosti, které budou v pondělí, ve středu, a v
pátek. Struktura májových pobožností: 17:20 modlitba svatého růžence
17:45 čtení poučného příběhu
17:55 litanie k Panně Marii
Vzhledem k pobožnosti 1. pátku nebude v pátek 7. května májová pobožnost.
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ŠTERNBERK
Další řádné zasedání pastorační rady farnosti Šternberk proběhne ve středu 5. května
v 19:00 na faře.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 7. května.
5. DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ
V pořadí již páté modlitební setkání v rámci duchovní přípravy na slavnost biřmování
proběhne v pátek 7. května. Zahájíme slavením mše svaté v 18:00, po níž bude následovat
cca půlhodinová modlitba. Zváni jsou nejen biřmovanci, ale také kmotři a kmotry
biřmovanců a ostatní farníci. Prosím, aby na toto setkání přišli všichni biřmovanci,
neboť se bych vám sdělil informace týkající se organizace slavnosti biřmování!

POUŤ NA SVATÝ KOPEČEK
V sobotu 8. května jste srdečně zváni na pouť našich farností na Svatý Kopeček. Odchod
pěších poutníků bude v 7:00 ráno od kostelíčka. Mše svatá na Svatém Kopečku bude
složena v 12:30 v basilice Navštívení Panny Marie. Pokud byste chtěli putovat, ovšem
zdraví Vám nedovoluje jít pěšky, tak mě, prosím, kontaktujte po mši svaté v sakristii.
Platná vládní opatření umožňují konání hromadné pouti při dodržení hygienických
podmínek (v jedné skupině může být nejvýše 20 osob a mezi jednotlivými skupinami musí
být rozestup alespoň 2 metry, a to i při chůzi; po celou dobu je nutné mít nasazený
respirátor nebo chirurgickou roušku).
zdroj: https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/poute
S vděčností za dar víry a Boží pomoc v našem životě konáme tuto pouť, při které
svěříme naši farnost i sami sebe do ochrany Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
ROZPIS LEKTORSKÉ SLUŽBY
Slavnost Posvěcení farního kostela (7.5.)
18:00 – Svatoňovi; Vyvozil M.
NEDĚLE (9.5.): 1.čt. Ex 20,1-17* 2.čt. 1 Kor 1,22-25* Ev. Jan 2,13-25*
7:30 – Novákovi; Šrámková D.; 9:00 – Kusmič J., Šrámek K.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
KVĚTEN 2021: za usmíření v našich rodinách
NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY DUBEN 2021
Šternberk

Mladějovice

1. 4..
6.986,1.200,4.4.
5.960,1.522,11.4.
5.520,930,18.4.
13.080,2.170,25.4.
7.593,1.762,Šternberk:
3.4. Velikonoční vigilie 3.378,-Kč
4. 4. dar na jižní věž 15.000,-Kč
5. 4. Velikonoční pondělí 2.702,5. 4. Boží Hrob Štbk 1 373,12. 4. dar na jižní věž 5.000,-Kč
12. 4. dar farnosti 500,-Kč
12. 4. dar na jižní věž 5.000,-Kč
12. 4. dar farnosti 3.000,21. 4. dar na jižní věž 7000,-Kč
23. 4. dar na jižní věž 5.000,-Kč
23. 4. dar na jižní věž 10.000,-Kč
24. 4. dar na jižní věž 2.000,-Kč
28. 4. dar na jižní věž 2.000,-Kč
30. 4. dar na jižní věž 2.000,-Kč

Horní
Loděnice

Jívová

Újezd

x
1.950,1.080,855,3.333,1.980,450,1.540,1.310,1.080,2.275,1.200,510,1.361,Újezd u Uničova:
3.4. Velikonoční vigilie 1.510,-Kč
25.4. Pokladnička /Andílek/ 1.356,- Kč
25.4. Pokladnička /na varhany/ 10.000,-Kč
Hraničné Petrovice:
5.4. Velikonoční pondělí 1.440,-Kč

