NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
29. SRPNA 2021

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Č.

35

Žalmová odpověď: Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?
Šternberk F 7:30 za a + rodinu Dostálovu, Šafářovu a za d. v o.
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 29. srpna
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za + rodinu Vyvozilovu, Krupovu, Skalovu,
22. NEDĚLE
Fadrnou, Dieselovu a za duše v očistci
V MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + Zdeňka Bartka, rodiče Bartkovy
pondělí 30. srpna
a Hladišovy, za duše v očistci a za dar zdraví
pro živou rodinu
úterý 31. srpna
Klášter 7:30 mše svatá
středa 1. září
čtvrtek 2. září
ADORAČNÍ DEN
V ÚJEZDU

pátek 3. září
Památka sv. Řehoře
Velikého,
papeže a učitele církve
1. PÁTEK V MĚSÍCI

sobota 4. září
1. SOBOTA V MĚSÍCI

neděle 5. září
23. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za živé a + členy společenství živého růžence
Klášter 7:30
NST 11 – 12
Újezd u Un. 15 – 17
Újezd u Un. 17:00
Klášter 7:30
Sv. Leopold 15 – 18
Sv. Leopold 18:00

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti
svátost smíření a adorace NS

mše svatá
mše svatá
svátost smíření a adorace NS

za + manžela a syna a za živou rodinu
Martinkovu
Mladějovice 18:00 mše svatá /od 17:30 svátost smíření a adorace NS/

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 7:30 na poděkování za dar života bratra Tomáše a za
živou a + rodiny Hradilovu, Králíčkovu a
Vrbovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 na poděkování za dar 25 let společného života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

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.

PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁZDNINY
Vždycky, když něco hezkého prožijeme, tak je důležité projevit vděčnost. Věřím, že jste si
během prázdnin a dovolených odpočinuli a prožili mnoho radostných chvil. Za všechna tato
dobrodiní poděkujeme Pánu Bohu dnešní neděli 29. srpna odpoledne ve farním kostele
při krátké adoraci v 16:00. Po adoraci budou požehnány školní aktovky dětí, a poté na
zahradě u táboráku budeme opékat a sdílet prázdninové zážitky. Moc se těšíme zvláště na
všechny školáky.
PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
Nový školní rok se blíží... sice ještě nevíme za jakých podmínek se bude na školách
vyučovat náboženství, a zda nám to vůbec bude umožněno. Přesto prosím rodiče, aby děti,
které nastupují do 1. třídy nebo minulý rok do náboženství nechodily, tyto děti přihlásili –
buď elektronickou poštou (farasternberk@seznam.cz) či SMS (731621117), a to do 1. září.
Děti, které chodily do výuky náboženství nemusíte přihlašovat, zapíšu si je automaticky o
ročník výš. O tom kdy, kde a za jakých podmínek začne výuka náboženství vás budu na
stránkách Zvěstování informovat.

PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠTERNBERKU
1. a 2. třída
středa
3. a 4. třída
středa
5. a 6. třída
čtvrtek
7., 8. a 9. třída
pondělí
Tento rozvrh je zatím předběžný, začátek výuky bude upřesněn. Píšu pouze dny, abyste
tento den dětem rezervovali pro výuku náboženství. Výuka náboženství začne v pondělí 20.
září.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 3. září. Návštěva
starších a nemocných farníků v domě s pečovatelskou službou na Uničovské proběhne
příští pátek 10. září.
POBOŽNOST PRVNÍHO PÁTKU A ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Na první pátek 3. září zveme zvláště všechny školáky i jejich rodiče na mši svatou, která
bude sloužena v kapli sv. Leopolda v 18:00. Při adoraci i při mši budeme prosit Ducha
svatého, abychom byli otevřeni pro přijetí jeho darů po celý nový školní rok. Všechny děti
a též rodiče zvu ke svátosti smíření, kterou budete moci přijmout od 15:00.
PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ FARNOSTI
Dospěli jsme do cíle našeho farního putování - španělského poutního místa Santiago de
Compostela. Děkujeme vám všem za vaši účast a "připsané kilometry" k dosažení cíle!
Velmi nás potěšilo, že jste se zúčastnili této "virtuální pouti" ve velkém počtu! Máme pro
vás připravenu malou památku: svatojakubskou mušli a osvědčení o pouti. Prosím,
vyzvedněte si obojí po nedělní bohoslužbě v kapli sv. Leopolda
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
SRPEN 2021: za naše nemocné farnice Aničku a Radanku
ZÁŘÍ 2021: za ty, kteří vedou nebo učí naše děti

SLUŽBA LEKTORŮ VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (5.9.): 1.čt. Iz 35,4-7* 2.čt. Jak 2,1-5* Ev. Mk 7,31-37*
Lektoři: NST – Martinková L.; Chmelová F.; ZPM – Knopfová Z.; Knopf P.
POZVÁNKA NA DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Handkeho spolek Vás zve na Dny evropského dědictví, v rámci kterých bude bývalý
augustiniánský klášter otevřen veřejnosti a bude v něm prezentováno výtvarné i hudební
umění.
Program:
2.9. 19:30 koncert Benewitzova smyčcového kvarteta
3.9. 17:00 komentovaná prohlídka výstav k projektu „Dynamika uměleckých symbolů“
3.9. 18:00 cimbálová muzika Danaj ze Strážnice - slovácký tanec verbuňk, zapsaný na
seznamu UNESCO
4.9. 15:00 koncert rockové kapely While
4.9. 18:00 hudební prohlídka kláštera se sborem Cantabundus z kostela sv. Alžbety v
Praze-Kbelích
5.9. 9:00 mše svatá za doprovodu sboru Cantabundus (v kostele)
5.9. 10:00 lidová hudba v podání sboru Cantabundus (na klášterním nádvoří po mši –
agape)
AKTUALITY: OPRAVA JIŽNÍ VĚŽE
Celková cena opravy jižní věže …………
4.134.728,- kč
Finanční podíl farnosti Šternberk:
634.728 Kč……celkový podíl farnosti
588.483 Kč……stav konta „Jižní věž“ k 28.8.2021
46.245 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
ADORAČNÍ DEN V ÚJEZDU – ČTVRTEK 2. ZÁŘÍ
Zvu všechny farníky do kaple Panny Marie na odpolední adoraci,
která začne ve 15:00 a vyvrcholí slavením mše svaté v 17:00.
Během adorace budu k dispozici pro zájemce o svátost smíření.
Prosím, přijďte se duchovně osvěžit do blízkosti Boží – potřebujeme
to každý z nás. Můžeme říci, že barometrem naší víry je úcta
k eucharistickému Ježíši. Pamatujme, že tento den je den velikých
milostí a obdarování a je ohromnou příležitostí k duchovnímu růstu a
načerpání pokoje, který tento svět nemůže dát..

