VÝZVA ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE K NADCHÁZEJÍCÍM
PREZIDENTSKÝM VOLBÁM
Milí přátelé, sestry a bratři,
jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté
výročí obnovení naší státnosti a suverenity, ale budeme
taktéž
několikrát
jako
voliči
rozhodovat
o budoucnosti naší vlasti.
Poprvé to bude již 12. a 13. ledna 2018, kdy proběhne
volba prezidenta České republiky. Prosíme, přijďte
k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí nás
všech má v demokratické společnosti skutečně význam a
ovlivní další směřování naší země.
Podpořte toho z nabízených kandidátů, který bude ctít
význam křesťanských hodnot pro společnost a vážit si
pravdy i lásky k druhému člověku; podpoří slušnost ve veřejném životě, stabilitu rodiny či
ochranu lidského života ve všech jeho fázích.
Jako věřící neváhejme tuto důležitou událost naší země provázet modlitbou. Nechť jsme při
výběru kandidátů otevření Božímu vedení a ve svých přímluvách stále pamatujeme na
politiky či veřejně činné osobnosti, kteří mají odpovědnost za rozhodování nejen v těžkých
pracovních situacích, ale i ve svém osobním životě.
Věříme, že víra v dobrou budoucnost je nadějí pro nás všechny. A jelikož jsme před 28 lety
získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také dnes: svatá
Anežko, stůj při nás v době rozhodování.
Vaši čeští a moravští biskupové
V Praze dne 5. ledna 2018

MODLEME SE ZA KANDIDÁTY NA PREZIDENTA I ZA VOLIČE, VYZÝVÁ
ARCIBISKUP GRAUBNER
„Prosím, aby se před prezidentskými volbami, a v budoucnosti před každými volbami, ve
všech farnostech konala hodinová adorace,“ píše arcibiskup Graubner v posledním čísle
diecézního oběžníku Acta curiae a připomíná, že všichni, kteří vládnou, mají moc od Boha.
Proto také věřící vybízí: „Prosme proto za voliče, aby zodpovědně hledali vhodné
kandidáty schopné přijímat od Boha povolání k vládě. Prosme i za ty, kteří budou zvoleni,
aby svůj úřad chápali jako službu lidem a veřejnému dobru a aby věděli, že se budou za
svou službu zodpovídat nejen voličům a před dějinami, ale i před Bohem.“
Adorace, ke které nás vybízí náš otec arcibiskup, bude ve čtvrtek v kapli sv. Leopolda
od 18:00 do 19:00.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7. LEDNA 2018

Č.1

Žalmová odpověď: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
neděle 7. ledna
Svátek
KŘTU PÁNĚ

pondělí 8. ledna
úterý 9. ledna

za živé a + farníky
mše svatá
mše svatá
na poděkování za dar života a Boží požehnání
do dalších let
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
za všechny narozené a zemřelé ve městě
NST 18:00
Šternberk v prosinci 2017
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00

Sv. Leopold 6:30 za + Annu Muzikantovou (requiem)

Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o
středa 10. ledna
Boží pomoc a ochrany Panny Marie pro děti
a vnoučata
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
čtvrtek 11. ledna
Babice 16:30 mše svatá
Sv. Leopold 18-19 adorace Nejsvětější Svátosti
Domašov u Št. 17:00 mše svatá
pátek 12. ledna
Sv. Leopold 18:00 za + strýce
NST 13:00 pohřební mše svatá (za + Pavola Bobáka)
sobota 13. ledna
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Hilaria z Poitiers,
Klášter 18:00 mše svatá
biskupa
Domašov n.B. 19:00 mše svatá
NST 7:30 za + rodiče, bratry a za obrácení v rodině
Nevtípilové
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 14. ledna
Mladějovice 8:30 mše svatá
2. NEDĚLE
Farní kostel 9:00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží
V MEZIDOBÍ
požehnání do dalších let
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.

Texty příští neděle: 1.čt. 1 Sam 3,31-10.19 * 2.čt. 1 Kor 6,13-20 * Ev.: Jan 1,35-42*
Lektoři příští neděle: NST – Novákovi, Šrámková D.; ZPM – Nováková V., Bajer T.
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.
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Všichni jste srdečně zváni na farní ples, který se uskuteční v sobotu
20. ledna 2018 ve farních sálech. Začátek plesu je v 19:00, k tanci a
poslechu zahraje GAMA. Vstupné: 120 Kč a 60 Kč (studenti).Součástí společenského
programu bude též tradiční tombola, a tak Vás farníky prosím o dary do tomboly (můžete
je přinášet na faru).

Události v následujícím týdnu:

SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Po dnešní mši svaté ve farním kostele zveme všechny farníky na společné posezení ve farní
místnosti.

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Další řádné zasedání pastorační rady farnosti Šternberk, první v roce 2018, proběhne ve
středu 10. ledna v 19:00 na faře. Program zasedání bude členům zaslán elektronickou
poštou následující týden. Pokud máte nějaké návrhy v oblasti pastorace, tak je prosím,
zasílejte na adresu: farasternberk@seznam.cz. Zasedání pastorační rady jsou veřejná a mohou
se jich účastnit všichni farníci.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání dějin katolické církve víry bude ve čtvrtek 11.
ledna v 19:15 na faře.

POZVÁNKA NA PLES FARNOSTÍ DOLANY A JÍVOVÁ
Všichni jste srdečně zváni na ples farností Dolany a Jívová, který se uskuteční v sobotu 13.
ledna 2018 v kulturním domě na Jívové. Začátek plesu je v 19:30. K tanci a poslechu
bude hrát Dolanka.

Události vzdálenější:

POZVÁNKA NA FARNÍ KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE
Zveme malé i velké na farní karnevalové odpoledne v neděli 21. ledna 2018 od 15:00 do
18:00 hodin, které se uskuteční ve farních sálech ve Šternberku.

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
Letošní Hromniční pouť matek se koná v sobotu 3. února 2018 ve farním kostele
Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Program pouti začne modlitbou růžence v 9:30
hodin. V 10:00 hodin bude mše sv. s obětováním svíce matek, kterou bude celebrovat P.
Marian Pospěcha, farář z Dolní Lutyně. Zakončení pouti plánujeme na 14:00. Tak jako

každý rok přinesou matky obětní svíci. Na stolečku, jak v kostelíčku, tak ve farním kostele,
bude umístěna krabička, do kterých mohou matky přispívat svým darem na zaplacení této
svíce.

Další informace:

VÝSTAVA - MATKA TEREZA SVĚTLO V TEMNOTĚ DNEŠKA
V křížové chodbě farního kostela můžete shlédnout výstavu o výjimečné osobnosti 20.
století svaté Terezii z Kalkaty, kterou zná celý svět pod jménem Matka Tereza. Panely byly
nainstalovány tento týden. Rád bych, aby tuto výstavu mohla shlédnout i širší veřejnost,
ovšem k tomu by bylo potřeba ochotných farníků, kteří by pomohli s realizací. Prosím tedy
ochotné farníky, aby po mši svaté přišli za mnou k sakristii.

VYÚČTOVÁNÍ PRODEJE NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ
Celkem bylo objednáno a prodáno 54 kalendářů (nejvíce za dobu vydávání, o 4 více než v
předchozím roce). Náklady na tisk 107,-Kč/ks. Grafická úprava a návrh kalendáře 239,-Kč.
Zisk z 1 ks výtisku byl 88,60 Kč. Z toho tedy vyplývá celkový výtěžek na opravy ve výši
4.783,- Kč (o 328 Kč více než v loňském roce ☺). Děkuji panu Šindlerovi, a také Vám
všem, kteří jste se podíleli na realizaci nástěnných kalendářů. Letošní výtěžek bude
investován do opravy presbytáře kostela NST.

OPRAVA STŘECHY MĚSTSKÉ ČÁSTI KLÁŠTERA
Město Šternberk se rozhodlo pro rekonstrukci střechy městské části kláštera. Kompletní
rekonstrukce by měla trvat tři roky. V první etapě (letošní rok 2018) se bude opravovat
střecha, která se nachází nad farním nádvořím, a tudíž nebudeme mít možnost (cca do
konce června) používat bezbariérový nájezd. Také parkovací plocha na nádvoří bude
omezena.

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (Prosinec 2017)
Šternberk
Horní
Mladějovice
Jívová
Újezd
Loděnice
NST
Farní
sobota
3.12. 1.891,4.486,471,720,240,2.870,1.310,10.12.
1813,3.634,x
1.040,210,2.270,1.430,17.12. 3.756,6.999,260,2.892,1.310,2.930,1.158,2.111,1080,5.282,2.129,24.12.
2.285
3.815,x
25.12. 2.016,7.807,x
912,730,x
854,x
x
x
x
26.12. 1.060,3.280,x
1632,560,2.468,848,31.12. 1.679,4.646,x
8.12. Farní 1.062,-; 14.12. Babice 450,-,16.12. Domašov nad Bystřicí 200, -;
23.12. Újezd 361,-; 23.12. Domašov n. B 420,-; 23.12. Mladějovice 1.106,;
24.12. Vincentinum 1.666,-; 24.12. půlnoční Farní 8.701,-; 26.12. Domašov u Št. 503,;
26.12. Babice 610,-; 31.12. Haukovice 2.064,-.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LEDEN 2018: za opětné sjednocení křesťanů pod jednou viditelnou hlavou Petrova
nástupce dle Kristova ustanovení

