PODĚKOVÁNÍ ZA ANKETU: SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ FARNOSTI
Vám všem, kteří jste přispěli do ankety svými názory bych chtěl jménem Pastorační rady
vyjádřit poděkování. Sešlo se celkem 37 Vašich odpovědí. Zaznělo mnoho zajímavých a
podnětných pohledů na život farnosti, věřím, že mnohé neupadnou v zapomnění, ale podaří
se nám je realizovat v životě naší farní rodiny.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI NEBUDE MŠE SVATÁ V MLADĚJOVICÍCH
Z důvodu konání primiční slavnosti v Újezdě u Uničova nebude příští neděli mše svatá
v Mladějovicích. Prosím o účast na primiční mši svaté.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Výuka náboženství se koná na faře: 1.-2. třída – středa 13:15; 3.-5. třída – středa 13:15;
6.-7. třída – středa 14:10. Žákům 8. až 9. tříd, kteří mají výuku v pondělí tento týden hodina
náboženství odpadá
ROZPIS LEKTORSKÉ SLUŽBY
NEDĚLE (27.6.): 1.čt. Mdr 1,13-15;2,23-24* 2.čt. 2 Kor 8,7.9.13-15* Ev. Mk 5,21-43*
7:30 – Suk O.; Břečková L.; 9:00 – Nováková V., Bajer T.
AKTUALITY: OPRAVA JIŽNÍ VĚŽE
Celková cena opravy jižní věže …………
4.134.728,- kč
Finanční podíl farnosti Šternberk:
834.728 Kč……celkový podíl farnosti
238.052 Kč……stav konta „Jižní věž“ k 19.6.2021
596.676 Kč……chybějící částka k dofinancování opravy
ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA II. POLOLETÍ 202
2021
Máte možnost objednat si intence mše svaté pro II. pololetí tohoto roku. Zapisuje se na faře
v úřední hodiny, a také v sakristii po mši svaté. Upozorňuji, že intence na nedělní mše
svaté, o které je největší zájem, budeme zapisovat nejvýše dvě. Intence všedních dnů
nebudou počtem omezeny.
MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Tato modlitba se přesouvá na pondělí 28. června.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DĚTÍ
DĚTÍ NA FAŘE VE ŠTERNBERKU
Centrum pro rodinu a farnost Šternberk pořádají příměstský tábor na faře ve Šternberku od
26. do 30. července 2021. Přihlášky a více informací na nástěnce v kostele nebo na
webových stránkách Centra pro rodinu (http://sternberk.dcpr.cz/tabory).
OHLÁŠKY PŘED UZAVŘENÍM CÍRKEVNÍHO SŇATKU
V sobotu 26. června uzavřou ve farním kostele v Litovli církevní sňatek pan Daniel
Čtvrtlík ze Šternberka a slečna Blanka Drešrová z Červenky.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

20. ČERVNA 2021

Č. 25

Žalmová odpověď: Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá navěky.
Šternberk F 7:30 za farníky
neděle 20. června
Klášter 8:00 mše svatá
Újezd u Un. 8:30 mše svatá
12. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Šternberk F 9:00 za živou a + rodinu Tomáškovu, Packovu,
Sbírka na opravu
Pechrovu, Prokopovu a Valentovu
jižní věže farního
Mladějovice 10:00 mše svatá
kostel
Jívová 11:00 mše svatá
mše svatá
pondělí 21. června
Klášter 7:30
za + rodiče, + bratra a za živou a+ rodinu
Památka sv. Aloise
NST 18:00
Gonzagy, řeholníka
Dočkalovu, Kamarádovu a za duše v očistci
úterý 22. června
Klášter 7:30 mše svatá
středa 23. června
čtvrtek 24. června
SLAVNOST
NAROZENÍ SV. JANA
KŘTITELE

pátek 25. června
sobota 26. června

neděle 27. června
13. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Mikulčíkovu a Janáčovu
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Újezd u Un. 18:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
Šternberk F 18:00 na poděkování za dar života vnuka Tomáše
a zetě Calina
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 7:30 na poděkování za 80 let života s prosbou
o Boží požehnání pro celou rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
Šternberk F 9:00 na poděkování za 55 let života s prosbou
o Boží požehnání do dalších let
Jívová 11:00 mše svatá
ÚJEZD u UN. 15:00 PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ P. PETRA JANIČKA

Rezervace na mše svaté u sester kapucínek je nutná v neděli na tel.číslo: 731638895.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ČERVEN 2021: za oživení naší farnosti a otevřenost ke službě druhým
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.

PRIMIČNÍ SLAVNOST V ÚJEZDĚ U UNIČOVA
NOVOKNĚZE P. PETRA JANÍČKA

Primice, nebo také první mše po kněžském vysvěcení, je
slavná mše svatá, při které novokněz děkuje především za
dar života a povolání, společně s farností, kde žije nebo
kde vyrůstal. V Újezdu u Uničova se v minulosti konalo
několik primicí, což vyplývá ze skutečnosti, že mezi
kněžími bylo i několik újezdských rodáků. Podle
zjištěných pramenů slavil v Újezdu poslední primici Josef
Korschin v červenci 1937 (jeho posledním působištěm
před odsunem po skončení války byla Ruda u Rýmařova,
poté působil v Německu nedaleko Mnichova a zemřel
v roce 1977). Takže po 84 letech máme v Újezdu další
primici a to přesto, že primiciant Petr Janíček nepochází
z Újezdu, ale z nedalekého Žerotína. To, že se Petr hlásí
k farnosti Újezd je dáno tím, že odmalička se svými
rodiči přijížděl na bohoslužby do Újezdu, kde v době jeho
dětství působili bratři kapucíni. Když vyrostl zůstal. Pro farnost, ze které vzejde kněz, je
primiční bohoslužba vždy velikou slavností, ovšem každý, kdo se zbožně zúčastní této
slavnostní mše bude obdařen mimořádnými milostmi.

Primiční slavnost se uskuteční v neděli 27. června
2021 od 15:00 hod v areálu fary v Újezdě u Uničova.
PROGRAM PRIMIČNÍ SLAVNOSTI
14:15 modlitba růžence, možnost zpovědi (farní kaple)
14:20 sraz kněží, jáhnů, ministrantů, rodiny, hostů a primicianta
14:30 požehnání rodičů novoknězi a odchod průvodu do areálu fary
14.45 řazení liturgického průvodu před farním kostelem sv. Jana Křtitele.
15.00 začátek primiční mše svaté
Po mši svaté jsou všichni účastníci primiční slavnosti zváni na společné občerstvení.
17:30 novokněžské požehnání (farní zahrada/farní kostel)
18:30 modlitba nešpor (farní kostel sv. Jana Křtitele)

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA PRIMIČNÍ MŠI SVATOU!
POZVÁNKA NA 25. VÝROČÍ KNĚŽSKÉHO SVĚCENÍ P. JOSEFA ČERVENKY
Bývalý šternberský pan farář P. Josef Červenka si v těchto dnech připomíná 25 let kněžství.
Při této příležitosti chce za tento dar poděkovat Pánu Bohu při mši svaté, jednak v neděli
20. června v 15:00 v Soběchlebích a 4. července v 15:00 v jeho rodné farnosti Újezdec
u Luhačovic. Otec Josef mě požádal, abych Vás srdečně pozval na tuto děkovnou
bohoslužbu. Po bohoslužbě bude pro všechny zúčastněné připraveno skromné pohoštění (v
Soběchlebích v Kulturním domě, v rodišti ve farní zahradě). P. Josef si nepřeje žádné dary,
pokud chcete vyjádřit svou vděčnost, tak můžete finančně přispět na rekonstrukci fary
v Soběchlebích (buď při mši sv. nebo na účet. 2119616514/0600 vzkaz: dar fara).

