Události v následujícím týdnu:

POZVÁNKA NA PROHLÍDKU NAŠEHO KLÁŠTERA
Handkeho spolek zve všechny členy farnosti na mimořádnou prohlídku šternberského
kláštera, která se uskuteční dnešní neděli 8. října v 15:00 jako poděkování za modlitby a
práci pro kostel. Prohlídka je zdarma a je určena pro všechny bez rozdílu věku. Na všechny
se těší Josef Knopf.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
27.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA

neděle 8. října
27. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 13. října 2016 v 16:30 na faře.

SPOLEČENSTVÍ MALÝCH DĚVČAT - KRÁLÍČCI
Srdečně zveme všechny holky a holčičky na 1. setkání Králíčků na faru v pátek 13.října v
16.30. Více informací na tel. 728 107 976.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE
FARNÍ ÚMYSL NA MĚSÍC ŘÍJEN 2017: za naše nemocné a ty, kteří je ošetřují

Události vzdálenější:

PŘEDNÁŠKA O PROCESU BLAHOŘEČENÍ S.M.ELIŠKY PRETSCHNEROVÉ
Místní skupina České křesťanské akademie, Sestry klarisky - kapucínky a Sekulární
františkánský řád zvou na přednášku o procesu blahořečení S.M. Elišky Pretschnerové
OSF. Hovořit bude S.M. Zdislava Nosková OSF, akce se koná v úterý 17. října od 18:00
v hovorně kláštera sester klarisek, Opavská 27. Jelikož jsme zaznamenali, že o naše akce
by měli zájem lidé, kteří z různých důvodů nejsou schopni sami dojít, nabízíme možnost
dopravy autem. Kdo by měl zájem tuto službu využít, dejte vědět na tel. 731621208.

MODLITBY MATEK
Zveme nové maminky, které se chtějí modlit za své děti společně s námi v hnutí Modliteb
matek. Ve Šternberku je v současné době 6 skupinek, které se pravidelně každý týden
schází. Připomínám také možnost jet společně s námi na Národní setkání do Brna 20.22.10. Více informací tel. 728 107 976 nebo http://www.modlitbymatek.cz/

POZVÁNKA NA BISKUPSKÉ SVĚCENÍ DO OLOMOUCE
V sobotu 14. října se při mši svaté od 10:00 se v olomoucké katedrále sv. Václava
uskuteční biskupské svěcení nově jmenovaných pomocných biskupů olomoucké
arcidiecéze Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka.
Všichni věřící jsou podle olomouckého arcibiskupa na svěcení srdečně zváni. „Jde o velkou
událost celé místní církve. Svěcení není soukromou záležitostí kandidátů a jejich přátel,
apoštolská církev se vytváří kolem apoštolů a jejich nástupců,“ připomíná arcibiskup
Graubner a prosí všechny věřící o další modlitby za nové biskupy, ale také o aktivní
zapojení do života ve farnostech. „Jak vidíme, Bůh je štědrý. Budeme-li na jeho dary
velkoryse odpovídat, porostou důvody naší naděje,“ uzavírá.

Č. 41

Žalmová odpověď: Dům Izraele je vinicí Páně.

Č

TVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání naší víry bude ve čtvrtek 12. října v 19:15 na
faře. Téma: Pohled katolické církve na homosexualitu.

8.ŘÍJNA 2017

pondělí 9. října
Památka sv. Dionýsia,
biskupa a druhů,
mučedníků

úterý 10. října

NST 7:30 za rodinu vnučky Hanky a za usmíření
a odpuštění v rodině
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + rodiče Hesovy a Václavkovy a za duše
v očistci
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + Josefa Eliáše, manželku, syny, vnuka
a za živou rodinu
Klášter 7:30 mše svatá

Dalov 16:30 mše svatá
NST 18:00 za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu
Vrobelovu
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
čtvrtek 12. října
Památka sv. Radima, Psych.léčebna 15:00 mše svatá
biskupa
Domašov u Št. 18:00 mše svatá
Sv. Leopold 18-19 adorace Nejsvětější Svátosti
NST 11:00 pohřební mše svatá (za + Annu Štenclovou)
Těšíkov 17:00 mše svatá
pátek 13. října
Sv. Leopold 18:00 za spásu duší členů řádu Templářů a jejich
protivníků
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
sobota 14. října
Klášter 18:00 mše svatá
Památka sv. Kalista I.
papeže a mučedníka Domašov n.B. 19:00 mše svatá
neděle 15. října
NST 7:30 za živou a + rodinu Vepřekovu a Otevřelovu
Klášter 8:00 mše svatá
28. NEDĚLE
Mladějovice 8:30 mše svatá
V MEZIDOBÍ
Farní kostel 9:00 za živé a + farníky
Újezd
u Un. 10:00 mše svatá
Mimořádná sbírka na
Jívová 11:00 mše svatá
opravy
středa 11. října

Památka sv. Jana
XXIII., papeže

Mše svaté u sester kapucínek: od PO do PÁ v 7:30 hod; v SO v 18:00; v NE v 8:00 hod.
Texty příští neděle (15.10.): 1.čt. Iz 25,6-10* 2.čt. Flp 4,12-14.19-20* Ev. Mt 22,1-14
Lektoři: NST – Novákovi.; Šrámková D.; ZPM – Knopfová Z.; Knopf P.
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 4275996028/5500; P. Antonín PECHAL, farář,
731 621 117;P. Dariusz Trzaskalik, kaplan, 734 684 844.

SETKÁNÍ ŽEN NA CESTĚ ŽIVOTA
Zveme ženy všech životních stavů na pravidelná setkání v Olomouci. Nabízíme bezpečný
prostor, kde se každá žena může cítit přijímaná taková, jaká je. Nejbližší setkání s tématem
Světla naší rodiny, kterým provází MUdr. J. Krausová se uskuteční v úterý 10. října.
Zájemkyně přijďte v 16 hodin do farního domu na adrese Mlčochova 7, Olomouc.
Účastnice budou mít možnost nahlédnout a více se seznámit s knihou Manželství - cesta ke
svatosti aneb Svatí manželé 20.století, kterou Dr. Krausová sestavila. Kniha obsahuje
medailony 110 svatých manželů a kandidátů svatosti s datem úmrtí od roku 1950, z
celého světa a ze všech sociálních vrstev od rolníků po světové vědce. Bližší informace:
Marcela Řezníčková, Centrum pro rodinu tel.: 587 405 251, 720 110 750, e-mail:
reznickova@arcibol.cz.

MALÁ POUŤ ZA VELKÉ VĚCI
zveme v neděli 8.10. na pouť za víru v rodinách od katedrály svatého Václava do
baziliky Navštívení P. Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 7 km a
jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat:
Sraz ve 12:45–13:00. před katedrálou sv. Václava nebo cca 14.30 hod. pod kopcem v
Samotiškách (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. na mši
svaté v bazilice, každý podle svých možností. Přijďte prosit i touto formou za víru v našich
rodinách.

POZVÁNKA NA MALÉ FARNÍ PUTOVNÁNÍ PO BLÍZKÉM (NEZNÁMÉM) OKOLÍ I.
Všechny farníky srdečně zvu na jednodenní objevné putování, do míst která se od nás
nacházejí geograficky nedaleko, ovšem možná právě pro tuto svou blízkost zůstávají námi
nepoznaná.

Termín konání pouti: sobota 28. října 2017
Program pouti:
ANDĚLSKÁ HORA
- návštěva farního kostela Narození Panny Marie, kde působil P. Josef Olejník, a kde
komponoval nám tolik známé liturgické skladby
- pouť na "Annaberg" - poutní kostel sv. Anny
RÝMAŘOV
- návštěva místního farního kostela sv. Michaela, kde téměř 40 let působil jako farář
olomoucký arcibiskup Msgre. František Vaňák
- prohlídka nádherného kostela Navštívení Panny Marie, zvaného též kaple V Lipkách - pro
svou výzdobu je tento kostel považován za perlu severomoravského baroka
- mše svatá
- oběd
Informace:
Na pouť bude vypraven autobus, který bude odjíždět z Dvorské v sobotu 28.10.2017 v 8:30
hodin. Pro zájemce bude zajištěn oběd, který není v ceně. Návrat do 17:00 hodin. Cena
pouti: 170,-Kč (děti: 100,-Kč) – platí se předem při přihlášení.
Informovat, a zároveň se přihlásit můžete na Farním úřadě ve Šternberku u P.Antonína
Pechala – telefon: 731 621 117 nejpozději do 21. října 2017.

VÝZVA ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE K NADCHÁZEJÍCÍM VOLBÁM
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,
obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé
politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší
země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a
následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb
vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není
správným křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!
A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:
Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se
zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po
změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou
cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou
energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit
dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.
Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání,
zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl.
Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste.
Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a
budování tam, kde je to jen trochu možné.
Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně
stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování
hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi
dlouhodobě.
Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a
potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je
v zájmu nás všech.
A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale
i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek
parlamentních voleb se i modleme.
Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i
jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento
úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!
Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách
převezmou zodpovědnost.
Vaši biskupové

