NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7. SRPNA 2022 Č. 32
Odpověď: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
Šternberk F 7:30 za živou a + rodinu Burianovu
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 7. srpna
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 na poděkování za dar života syna a manžela
19. NEDĚLE V
s prosbou o Boží požehnání
MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Těšíkov 11:30 POUTNÍ MŠE SVATÁ
pondělí 8. srpna
Klášter 7:30 mše svatá
Památka sv. Dominika,
NST 18:00 za + Helenu Chalupovou a za živou rodinu
kněze
úterý 9. srpna
Svátek sv. Terezie
Benedikty od Kříže,
panny a mučednice

středa 10. srpna
Svátek sv. Vavřince,
mučedníka

čtvrtek 11. srpna
Památka sv. Kláry,
panny

pátek 12. srpna

sobota 13. srpna

neděle 14. srpna
20. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + rodinu Horenskou, Janasovu, za duše
v očistci a za dar zdraví pro živou rodinu
Janasovu
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 18:00 mše svatá
Klášter 7:30
Sv. Leopold 18:00
Domašov u Š. 10:30
Újezd u Un. 11:00
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
Šternberk F 19-20
Mladějovice 7:30
Klášter 8:00
Šternberk F 9:00

mše svatá
za + maminku Blanku a za živou rodinu
mše svatá (dny obce)
mše svatá svatební
mše svatá
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

za živou a + rodinu Burianovu
mše svatá
na poděkování za dar života Denisky a babičky
Marie s prosbou o Boží požehnání pro celou
rodinu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
SRPEN 2022: za naše nemocné a za ty, kteří se o ně starají
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.

Příští neděli 14. srpna nebude ráno v 7:30 mše svatá v NST!!!
ROZPIS LEKTORSKÉ SLUŽBY
NEDĚLE (14.8.): 1.čt. Jer 38,4-6.8-10* 2.čt. Žid 12,1-4* Ev. Lk 12,49-53*
9:00 – Martinková M., Martinka P.
SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Po dnešní mši svaté (9:00) ve farním kostele ve Šternberku zveme všechny farníky na
společné posezení. Přijďte posedět a popovídat si se svými sousedy z lavice a zároveň se
více navzájem poznat.
SLAVNOST V KAPLI SV. ANEŽKY V DEN SV. KLÁRY
Ve čtvrtek 11. srpna bude svátek sv. Kláry. V kapli sester kapucínek začne slavnost
v 17:30 hod. zpěvem večerních chval a vyvrcholí slavnostní mší svatou v 18:00 hodin. Mše
svatá u sester ráno nebude. Všichni jsou srdečně zváni.
MŠE SVATÁ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNŮ OBCE DOMAŠOV U ŠTERNBERKA
V sobotu 13. srpna bude při příležitosti dnů obce v 10:30 slavena mše svatá v kostele sv.
Martina. Po mši svaté se vydáme průvodem na místo původního hřbitova, kde bude
požehnán nový kříž.
OHLÁŠKY PŘED UZAVŘENÍM CÍRKEVNÍHO SŇATKU
V sobotu 13. srpna v 11:00 hodin uzavřou ve farním kostele v Újezdu u Uničova církevní
sňatek pan Jan Kocourek ze Zděchova a slečna Sára Přidalová z Těšíkova.
Všechny farníky, tedy mládež, rodiny s dětmi, seniory z farností Šternberk, Jívová,
Mladějovice, Horní Loděnice a Újezd srdečně zveme na

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
v sobotu 3. září 2022

Na tomto posvátném místě poděkujeme naší nebeské přímluvkyni za její ochranu a zároveň
si budeme vyprošovat požehnání pro nás, pro naše rodiny a pro naše farnosti. Tento den se
na Svatém Hostýně koná muklovská pouť, tedy pouť bývalých politických vězňů. Mše svatá
začne v 10:00 hodin.
Odjezdy autobusů: ze Šternberka z Dvorské a od Psychiatrické léčebny v 7:30.
Návrat do 17:00. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře. Záloha na dopravu činí
200 Kč (děti 80 Kč).
POMÁHALI JSME UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM
Dovolujeme si přinést poslední zprávu o naší společné pomoci ukrajinským uprchlíkům
v našich farnostech. V tabulce, která se nachází na nástěnce je možno shlédnout vyúčtování
celé několikaměsíční aktivity ve prospěch uprchlíků.
Jen krátce tedy ještě jednou: útočiště a pomoc 48 uprchlíkům - ubytování, potraviny,
hygienické potřeby, oblečení a obuv (z věcných i finančních darů), dětem obědy ve škole,
dále doprovod na úřady a k lékaři s pomocí dobrovolníků, hledání zaměstnání, 9 maminek s
dětmi má trvalejší ubytování nejméně na 1 rok (vybavení základním nábytkem a
elektrospotřebiči (z věcných i finančních darů). V současné době mají všechny ženy
zaměstnání a jsou finančně soběstačné. Děti chodí do školy.
Všichni tito uprchlíci opakovaně projevili vděčnost za tuto štědrou pomoc.
Všem, kteří jakkoliv k tomuto dílu přispěli, ještě jednou děkujeme!

