PRIMIČNÍ SLAVNOST NEDĚLE 27. ČERVNA 2021 V 15:00 HODIN
V AREÁLU FARY V ÚJEZDĚ U UNIČOVA

PROGRAM PRIMIČNÍ SLAVNOSTI
14:15 modlitba růžence, možnost zpovědi (farní kaple)
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)

MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Všechny farníky srdečně zvu na modlitbu "Za úctu k lidskému životu", abychom i tímto
způsobem bojovali za ukončení zabíjení nenarozených dětí. Modlitba se koná v pondělí 28.
června v Kostelíčku (NST) po mši svaté.
ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok 2020/2021 ukončíme s našimi dětmi v úterý 29. června slavením mše svaté,
která bude ve farním kostele v 18:00. Poté, pokud nám to dovolí počasí, zapálíme na
zahradě oheň a ti, kteří si něco donesou, mohou opékat.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 2. července. Návštěva
starších a nemocných farníků v domě s pečovatelskou službou na Uničovské proběhne
příští pátek 9. července.
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).

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ FARNOSTI

Milé sestry a bratři. S prázdninami přichází nabídka aktivity, kterou se můžeme jako
farnost navzájem propojit, i když budeme každý trávit dny prázdnin na jiném místě. Zveme
vás k prázdninovému putování do poutního místa Santiago de Compostela ve Španělsku,
vzdáleného 2820 km. O co jde? Nebojte, nejde o žádný hromadný zájezd organizovaný na
poslední chvíli. Jde o to, že "každý kilometr se počítá" a vyrazíte-li kamkoliv v průběhu
letních prázdnin pěšky či na kole, můžete tuto pouť obětovat na konkrétní úmysl a takto se
symbolicky připojovat k putování do Santiaga. Zdolané kilometry budeme sčítat a značit
jimi cestu do poutního města, kam ročně míří desetitisíce poutníků z celého světa.
Co to pro nás konkrétně znamená? V křížové chodbě farního kostela se v následujících
dnech objeví mapa, na které budeme naše společné putování zaznamenávat a sledovat.
Zároveň budou upřesněna také pravidla putování.
Pouť není jen "prázdným chozením", ale také setkáním s Bohem, který s námi a před námi
kráčí. Každou jednotlivou pouť proto budeme obětovat na určitý úmysl, který bude možné
uveřejnit spolu fotografií z poutě.
Děkujeme vám za vaše zapojení a věříme, že se nám do konce prázdnin podaří pokořit 2820
km a dorazit do cíle naší cesty, poutního místa Santiago de Compostela!

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
27. ČERVNA 2021 Č. 26
Žalmová odpověď: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
neděle 27. června
13. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí 28. června
Památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka

úterý 29. června
SLAVNOST SV.
PETRA A PAVLA,
APOŠTOLŮ

středa 30. června
Svátek Výročí
posvěcení katedrály

čtvrtek 1. července

pátek 2. července
sobota 3. července
Svátek sv. Tomáše,
apoštola

neděle 4. července
14. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

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
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za dary Ducha Svatého pro neteř
Klášter 7:30 mše svatá
Šternberk F 18:00 na poděkování Pánu Bohu za uplynulý školní
rok s prosbou za Boží ochranu o prázdninách
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za Boží požehnání pro děti a jejich rodiny
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 15 – 18 svátost smíření a adorace NS
Sv. Leopold 18:00 na poděkování za všechny, kdo se modlí za
nemocné a za dobrodince
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá (od 17:00 svátost smíření a adorace)
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00
Újezd u Un. 10:00
Hr. Petrovice 11:00

za + syna Romana a manžela Daduovy
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu a za dobré vztahy v rodině
mše svatá
mše svatá

ROZPIS LEKTORSKÉ SLUŽBY
Slavnost sv. Petra a Pavla (29.6.): 1.čt. Sk 12,1-11* 2.čt. 2 Tim 4,6-8.17-18* Ev. Mt 16,13-19*
18:00 – Smyčková J., Smyčka J.
NEDĚLE (4.7.): 1.čt. Ez 2,2-5* 2.čt. 2 Kor 12,7-10* Ev. Mk 6,1-6*
7:30 – Nováková D.; Šišková J.; 9:00 – Martinková M., Martinka P.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ČERVENEC 2021: za odvrácení všech epidemií a přírodních pohrom
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.

