DNEŠNÍ NEDĚLE JE SVĚTOVÝM DNEM PRARODIČŮ A STARÝCH LIDÍ
Dnešní neděli 25. července 2021 se slaví první Světový den prarodičů a starých lidí, který
koncem ledna vyhlásil papež František a zvolil pro něj motto parafrázující Ježíšova slova
z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20). Motto je zcela
v duchu přání sv. Otce, aby nejstarší a nejmladší generace rozvíjela vzájemné vztahy a aby
prarodiče vnímali odpovědnost za předávání víry v rodině. Při této příležitosti Svatý otec
vyhlásil také možnost získat plnomocné odpustky. Za obvyklých podmínek (svátostná
zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže) je mohou pro sebe nebo pro duše
v očistci získat věřící, kteří se při této příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu anebo
jiných oslav po celém světě. Pro získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství
času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci.
A odpustky mohou získat i staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou
opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu, když se
duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.
SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ V MLADĚJOVICÍCH
Dnešní neděli 25. července je poutní slavnost ve farnosti Mladějovice, kde je farní kostel
zasvěcen sv. Marii Magdaleně. Odpoledne v 14:30 bude v kostele svátostné požehnání.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Tato modlitba se přesouvá na středu 28. července v rámci Adoračního dne. Modlitba před
Nejsvětější Svátostí začne v 15:00 a tentokrát bude osobní nebudeme se modlit nahlas.

čtvrtek 29. července

SLUŽBA LEKTORŮ VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty Adorační den (28.7.): Lektoři : ZPM – Svatoňovi, Vyvozil M.
Texty příští neděle (1.8.): 1.čt. Ex 16,2-4.12-15* 2.čt. Ef 4,17.20-24* Ev. Jan 6,24-35*
Lektoři: NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Kusmič J.; Šrámek K.

30

a druhů

POUŤ V DOMAŠOVĚ NAD BYSTŘICÍ
Příští neděli 1. srpna bude pouť v Domašově nad Bystřicí, kde je filiální kostel zasvěcen
sv. Anně. Mše svatá bude v 11:00 hodin. V Jívové mše svatá nebude.

MOŽNOST SETKANÍ NA KLÁŠTERNÍM NÁDVOŘÍ
Letošní rok nebyl zrovna příznivý a neumožnil nám osobní kontakty. Proto si Vás
dovolujeme všechny pozvat po každé nedělní mši svaté v 9.00 hod do prostor nádvoří
bývalého kláštera, kde se nachází herní místnost na společné setkávání se. Dříve narození si
mohou v klidu popovídat a mladší si mohou zahrát nějaké stolní hry.

Č.

Žalmová odpověď: Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.
Šternberk F 7:30 na poděkování P. Bohu za dar života a za B.
požehnání a ochranu P. Marie pro vnučku Báru
neděle 25. července
Klášter 8:00 mše svatá
17. NEDĚLE
Újezd u Un. 8:30 mše svatá
V MEZIDOBÍ
Šternberk F 9:00 za + Marii Bilovou
Mladějovice 10:00 poutní mše svatá ke cti sv. Maří Magdaleny
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter
7:30 mše svatá
pondělí 26. července
NST 18:00 za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
Památka sv. Jáchyma
a Anny
vnučky a rodinu Šrámkovu
úterý 27. července
Klášter 7:30 mše svatá
Památka sv. Gorazda
středa 28. července
ADORAČNÍ DEN
ve Šternberku

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!

25. ČERVENCE 2021

Památka sv. Marty

pátek 30. července
sobota 31. července
Památka sv. Ignáce
z Loyoly, kněze

neděle 1. srpna
18. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Klášter 7:30
NST 9 – 12
Sv. Leopold 13 – 18
Farní kostel 18:00

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti
adorace Nejsvětější Svátosti
na poděkování za 92 let života, za dar víry a za
živou a + rodinu

Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 na poděkování za dar života snachy Michaela,
Kristýny a vnučky Magdaleny a za živou
a + rodinu Hradilovu, Králíčkovu a Vrbovu
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 7:30 za B. požehnání pro manžela s prosbou o
ochranu P. Marie do dalších let
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání a dar víry
Újezd u Un. 10:00 poutní mše svatá ke cti sv. Maří Magdaleny
Domašov n. B. 11:00 poutní mše svatá ke cti sv. Anny

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.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ŠTERNBERK

Všechny šternberské farníky srdečně zvu na Adorační eucharistický
den, který je jedním z vrcholů liturgického roku v každé farnosti. Ve
Šternberku tuto duchovní událost prožijeme ve středu 28. července. Od
dopoledne až do večera budeme mít možnost přicházet do kostela a
poklonit se Svátostnému Kristu.
Prosím, přijďte se duchovně osvěžit do blízkosti Boží – potřebujeme to
každý z nás. Můžeme říci, že barometrem naší víry je úcta
k eucharistickému Ježíši.
9:00 – 12:00 výstav Nejsvětější svátosti a adorace (v NST),
9 – 10 děti a mládež
10 – 11 mariánské společenství
11 – 12 františkánští terciáři
13:00 – 17:00 výstav Nejsvětější svátosti a adorace (v kapli sv. Leopolda)
13 – 14 společenství „Eucharistická hodina“
14 – 15 ženy a muži
15 – 16 společenství "Modlitba za úctu k životu"
16 – 17 společenství "Modlitba za úctu k životu"
17:30 – 18:00 společná adorace Nejsvětější svátosti (ve farním kostele
Zvěstování Panny Marie)
18:00 mše svatá (ve farním kostele Zvěstování Panny Marie)

AKTUALITY: OPRAVA JIŽNÍ VĚŽE
Celková cena opravy jižní věže …………
4.134.728,- kč
Finanční podíl farnosti Šternberk:
834.728 Kč……celkový podíl farnosti
355.541 Kč……stav konta „Jižní věž“ k 24.7.2021
479.187 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

PRÁZDNINOVÉ TOULKY PŘÍRODOU (PTP2021)
Drazí farníci, zvu Vás na další společné putování při kterém společně objevíme další
zajímavá a krásná místa nedalekého okolí. Možná víte, že hornatá část našeho města spadá
do tzv. Domašovské vrchoviny, která je součástí pohoří Nízkého Jeseníku. Nejvyšší horou
této vrchoviny je Červená hora se svými 749 metry nadmořské výšky. A právě tento
„dobití“ této hory bude jedním z vrcholů dalšího prázdninového putování. A nezůstane
zdaleka jen u toho…Těším se na vás! P. Antonín.

3. Z NORBERČAN DO GUNTRAMOVIC
termín konání: pátek 30. července 2021
sraz na autobusové zastávce Šternberk (autobusové stanice): v 7:30 (odjezd autobusu v
7:38); do autobusu můžete nastoupit také na zastávce U Nemocnice (odjezd 7:41)
předpokládaný návrat: v 16:00 (do Šternberka)
délka trasy: cca 13 km
zajímavá místa na trase: kostel Panny Marie a Křížový vrch v Moravském Berouně; kostel
sv. Antonína v Norberčanech; kráter stratovulkánu; cesta česko-německého přátelství; Zlatá
lípa; vrchol Červené hory (při dobrém počasí výhled na Beskydy, Hrubý Jeseník a snad i
Kralický Sněžník); kaple sv. Jana Nepomuckého; Guntramovice
SVAČINKU A PITÍ NA CELÝ DEN S SEBOU (snad bude možnost si něco po cestě
opéct…) !!!

