MIMOŘÁDNÁ MĚSÍČNÍ SBÍRKA NA OPRAVU JIŽNÍ VĚŽE
Příští neděli při mších ve Šternberku proběhne další mimořádná sbírka na opravu jižní věže
našeho farního kostela. Prosím o Vaši štědrost a již teď všem dárcům upřímné Pán Bůh
zaplať. V ostatních farnostech proběhne sbírka na opravy jejich kostelů.
Pokud byste chtěli ještě přispět lidem postiženým přírodní katastrofou na jižní Moravě
můžete do sbírky dnešní příští neděle vložit do košíčku obálku na tento úmysl. Minulou
neděli se na tento úmysl vybraly tyto částky: Šternberk 34.842 Kč; Mladějovice 9.300 Kč;
Hraničné Petrovice 2.616 Kč a v Újezdu u Uničova 8.300 Kč.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11. ČERVENCE 2021
Žalmová odpověď: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
neděle 11. 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).

15. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

POZVÁNKA NA PROMÍTÁNÍ FILMU
Přijměte pozvání na promítání filmu Slavíci v kleci francouzského režiséra Ch. Barratiera.
Tento film je velmi milým pohledem do "školních let", která neznamenají jen nekonečné
hodiny vyučování ale jsou zásadním obdobím, kdy člověk hledá sám sebe, své talenty a své
životní směřování. Slavíci v kleci je něžný a přitom hluboký film o lidském potenciálu a o
lidech, kteří se ve výchově nevzdávají ve chvílích, kdy ostatní rezignovali. Promítání se
uskuteční v sobotu 24. července v 19:00 ve farním sále. Zvou P. Josef Mikulášek a místní
skupina ČKA.

pondělí 12. července

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ FARNOSTI
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, zvu Vás na další společný výšlap, který nás sice nezavede do nějakých
vzdálených míst, přesto však můžeme znovu objevovat v jak krásném koutu naší vlasti
žijeme. Vrcholem putování bude mše svatá, tentokrát v kostelíku svatého Martina
v Domašově u Šternberka (v 17:00). Těším se na vás! P. Antonín.

2. Z JÍVOVÉ DO ŠTERNBERKA
termín konání: pátek 16. července 2021
sraz na autobusové zastávce Šternberk (Dvorská): v 14:05 (odjezd
autobusu v 14:10); do autobusu můžete nastoupit také na
autobusovém nádraží (odjezd 14:00) nebo na zastávce Masarykova
(odjezd 14:05)
předpokládaný návrat: v 19:00 (do Šternberka)
délka trasy: cca 10 km
zajímavá místa na trase: kostel sv. Bartoloměje na Jívové; nová
kaplička Panny Marie v Domašově a hlavně krásná příroda
SVAČINKU A PITÍ NA ODPOLEDNE S SEBOU!!!

úterý 13. července
středa 14. července
Bl. Hroznaty,
mučedníka

čtvrtek 15. července
Památka sv.
Bonaventury, biskupa
a učitele církve

pátek 16. července
Panny Marie Karmelské

sobota 17. července
Bl. Česlava a Hyacinta,
kněží

neděle 18. července
16. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Mimořádná sbírka
na opravy kostelů

Č. 28

Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Klášter 7:30
Šternberk F 18:00

za + Dagmar a za živou a + rodinu Šrámkovu
mše svatá
mše svatá
za bratra Jana a jeho rodinu
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v červnu 2021
Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za dar života s prosbou o dar
víry pro Petru a její děti
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti

Klášter 7:30 mše svatá
Domašov u Š. 17:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + Marii Chlupovou
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 farníky
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Orságovu z Chabičova
mše svatá
mše svatá

ROZPIS LEKTORSKÉ SLUŽBY
NEDĚLE (18.7.): 1.čt. Jer 23,1-6* 2.čt. Ef 2,13-18* Ev. Mk 6,30-34*
7:30 – Suk O.; Břečková L.; 9:00 – Janíčková M., Matějíček V.
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.

