NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY ČERVEN 2021
Šternberk

Mladějovice

Horní
Loděnice

Jívová

Újezd

6.6.
6.395,900,1.380,2.076,1.615,13.6.
7.809,1.238,370,2.358,1.470,20.6.
13.089,4.424,300,1.080,1.280,27.6.
4.850,X
570,2.570,x
Šternberk:
Dary na jižní věž: 1.000,-Kč (1.6.); 2.000,-Kč (4.6.); 1.000,-Kč (7.6.); 1.000,-Kč (16.6.);
2.000,-Kč (18.6.); 5.000,-Kč (18.6.); 2.000,-Kč (19.6.); 5.000,-Kč (20.6.); 1.000,-Kč (22.6.);
1.000,-Kč (24.6.); 10.000,-Kč (23.6.); 4.000,-Kč (23.6.); 50.000,-Kč (23.6.); 2.000,-Kč (28.6.);
1.000,-Kč (28.6.); 1.000,-Kč (28.6.).
Jiné sbírky: 3.874,-Kč (3.6. Šternberk F); 1.941,-Kč (11.6. Šternberk F); 1.043,-Kč
(11.6.Újezd); 755,-Kč (24.6.Újezd)

AKTUALITY: OPRAVA JIŽNÍ VĚŽE
Celková cena opravy jižní věže …………
4.134.728,- kč
Finanční podíl farnosti Šternberk:
834.728 Kč……celkový podíl farnosti
322.141 Kč……stav konta „Jižní věž“ k 30.6.2021
512.587 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

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

4. ČERVENCE 2021

Č.

27

Žalmová odpověď: Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.
Šternberk F 7:30 za + syna Romana a manžela Daduovy
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 4. července
Mladějovice 8:30 mše svatá
14. NEDĚLE
Šternberk F 9:00 za živou a + rodinu a za dobré vztahy v rodině
V MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Hr. Petrovice 11:00 mše svatá
pondělí 5. července
Klášter 7:30 mše svatá
SLAVNOST SV.
Šternberk F 18:00 za + Jaroslava Zajíčka a za Boží požehnání pro
CYRILA, mnicha a
Marii Zajíčkovou
METODĚJE, biskupa
úterý 6. července
Sv. Marie Goretti,
panny a mučednice

středa 7. července
čtvrtek 8. července
pátek 9. července
Sv. Augustina Čao
Žung, kněze a jeho
druhů mučedníků

sobota 10. července

neděle 11. července
15. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + rodiče z obou stran a za jejich živé a + děti
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30 mše svatá
Mladějovice 18:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou
o Boží požehnání a milosti do dalších let a za ž.
a + r. Vyvozilovu, Krupovu 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 + Dagmar a za živou a + rodinu Šrámkovu
mše svatá
mše svatá
volná intence
mše svatá
mše svatá

ROZPIS LEKTORSKÉ SLUŽBY
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (5.7.): 1.čt. Iz 61,1-3 * 2.čt. 2 Kor 4,1-7 * Ev. Lk 10, 1-9
18:00 – Švecová P., Richter S.
NEDĚLE (11.7.): 1.čt. Am 7,12-15* 2.čt. Ef 1,3-14* Ev. Mk 6,7-13*
7:30 – Martinková L.; Chmelová F.; 9:00 – Knopfová Z., Knopf P.
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.

DNES PROBÍHÁ MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA
Při dnešních nedělních bohoslužbách probíhá mimořádná sbírka na postižené přírodní
katastrofou na jižní Moravě. Pokud jste tuto informaci neměli a chtěli byste přispět, tak
prosím, můžete do nedělní sbírky příští neděle vložit do košíčku obálku na tento úmysl.
Výtěžek sbírky bude předán Charitě Brno, která zajistí , aby se peníze dostaly k těm, kteří
to potřebují. Děkuji za Vaši štědrost.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku v domě s pečovatelskou službou na Uničovské budu
navštěvovat dopoledne v 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).
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.
AKTUÁLNÍ PRAVIDLA A DOPORUČENÍ PRO ÚČASTNÍKY BOHOSLUŽEB
Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je při nich
třeba dodržovat hygienická opatření.
Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou
členů jedné domácnosti.
Při dodržení vzdálenosti alespoň 2 metry od ostatních osob (s výjimkou
členů domácnosti), respirátor ani chirurgickou roušku mít nasazenou
nemusíte. Nadále to však důrazně doporučujeme!
Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ČERVENEC 2021: za odvrácení všech epidemií a přírodních pohrom

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ FARNOSTI

Milé sestry a bratři. S prázdninami přichází nabídka aktivity, která již byla ohlášena
minulou neděli. Zveme vás k prázdninovému putování do poutního místa Santiago de
Compostela ve Španělsku, vzdáleného 2820 km. O co jde? 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 je umístěna mapa,
na které budeme naše společné putování zaznamenávat a sledovat. V krabičce u
nástěnky si vezmete barevný papírek, odpovídající délce vaší pouti (pěšky/na kole;
4/6/10 km) a umístíte jej (přilepením/přišpendlením) na mapu naší pouti, která začíná v
levém horním rohu. Také zapište váš "příspěvek" na list, který je umístěn vlevo od
mapy: zapište tam své jméno, délku pouti a také úmysl, na který byla pouť vykonána.
Na farní mail také prosím pošlete fotky ze svých poutí; vytiskneme je a umístíme na
mapu.
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!
PRÁZDNINOVÉ TOULKY PŘÍRODOU (PTP2021)
Drazí farníci, po roce jsou tu opět prázdniny, a tak se opět hlásím s nabídkou společného
putování po krásách našeho blízkého okolí. Doufám, že i letos spolu prožijeme hezké chvíle
a trochu více se poznáme. Vrcholem putování bude vždy slavení mše svaté v nějaké kapli či
kostelíku. Těším se na vás! P. Antonín.
1. Z PASEKY DO CHABIČOVA (nebo až do ŠTERNBERKA)
termín konání: čtvrtek 8. července 2021
sraz: na farním nádvoří v 13:00 (poté odjezd auty do Paseky)
předpokládaný návrat: v 19:00 (do Šternberka)
délka trasy: cca 10 km (do Chabičova); cca 14 km (do Šternberka)
zajímavá místa na trase: kostel sv. Kunhuty v Pasece; vyhlídka na Dubové hoře; Josefčina
studánka; kaplička sv. Floriána v Chabičově
SVAČINKU A PITÍ NA ODPOLEDNE S SEBOU!!!
Pokud byste se chtěli přidat, prosím, zavolejte mně (kvůli zajištění dopravy). Děkuji.

