PASTÝŘSKÝ LIST OHLEDNĚ ZÁVAZKŮ MŠÍ SV. MEŠNÍCH
FUNDACÍ
Drazí bratři a sestry,
naši předkové v dějinách často odkazovali farnostem a kostelům své
majetky, které sloužily k obživě kněží nebo údržbě kostelů (farní pole či lesy). V
darovacích smlouvách bývaly dohodnuty závazky vůči dárcům, nejčastěji pravidelné
sloužení mší svatých za duše zemřelých dárců. Povinnost slavení mší svatých za dárce
trvala, dokud měl obdarovaný z daru užitek.
Po zabrání majetku státem v roce 1948 církev neměla z tohoto majetku
žádný užitek. Proto nemusela plnit povinnosti plynoucí z darů. V restitucích se některé
majetky vrátily, za některé byla proplacena finanční náhrada. Protože z nich má církev
zase užitek, obnovila se i povinnost modlitby za zemřelé dárce. Protože ale dnes už
není možné dohledat jednotlivé smlouvy, obrátili se čeští a moravští biskupové na
Svatý stolec s prosbou o řešení.
Svatý stolec stanovil, že každý kněz, který stojí v čele farnosti (v případě,
že spravuje více farností, pak se počítá jen jedna, včetně i nově založených farností a
také těch, které žádné majetky neměly) má povinnost během následujícího liturgického
roku slavit deset mší svatých za zemřelé dárce. Tím bude navždy povinnost splněna.
Prosím věřící, aby se těchto mší svatých účastnili v hojné míře a společně se modlili za
dárce, z jejichž darů mají užitek i dnešní farnosti. Prosím dnešní dárce, kteří prosí o
mše svaté za své zemřelé, aby tentokrát upřednostnili plnění povinnosti společného
slavení mší svatých za tyto zesnulé dárce, nebo souhlasili s tím, že na jejich úmysly
budou mše svaté sloužené jinde.
Všem děkuji za přijetí výzvy a každému ze srdce žehnám
arcibiskup Jan

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
6. LEDNA 2019

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Č.1

Žalmová odpověď: Budou se ti,Hospodine, klanět všechny národy.

neděle 6. ledna
Slavnost
ZJEVENÍ PÁNĚ

pondělí 7. ledna
úterý 8. ledna
středa 9. ledna
čtvrtek 10. ledna
pátek 11. ledna

NST 7:30 za Boží požehnání do celého roku pro rodinu
Hradilovu a Vrbovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za Boží požehnání do celého roku pro rodinu
Danzmajerovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
NST 18:00 za + P. Františka Beníčka (10. výročí úmrtí)
Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za 50 let života
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Babice 16:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00

za Boží požehnání a ochranu P. Marie pro
rodiny Břečkovu a Pascanu v novém roce

Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00

mše svatá
mše svatá
za farníky
mše svatá
neděle 13. ledna
mše svatá
na poděkování za 65 let života s prosbou o
Svátek
Boží požehnání do dalších let
KŘTU PÁNĚ
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.
sobota 12. ledna

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.

P
PO
OZ
ZV
VÁ
ÁN
NK
KA
AN
NA
AF
FA
AR
RN
NÍÍ
P
PL
LE
ES
SV
VE
E
Š
ŠT
TE
ER
RN
NB
BE
ER
RK
KU
U
Všichni jste srdečně zváni na farní ples, který se uskuteční v sobotu
19. ledna 2019 ve farních sálech. Začátek plesu je v 20:00, 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 2019, proběhne ve
středu 9. 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 naší katolické víry bude ve čtvrtek 10. ledna v
19:15 na faře. V letošním roce se hlouběji seznamujeme s evangelii.

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 11. ledna v 16:30 na faře.
LEKTOŘI
Texty příští neděle (6.1.):
1.čt. Iz 42,1-4.6-7* 2.čt. Sk 10,34-38* Ev. Lk 3,15-16.21-22*
NST - Nováková D., Šišková J.; ZPM – Švecová P., Richter S.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
13.1. - Gerža A., Vémola M., Bajer T.

Události vzdálenější:
PUTOVÁNÍ ZA SVATÝM OTCEM PIEM

O své neobyčejné pouti ke hrobu známého kapucínského světce Pátera Pia z Pietrelcini v
Jižní Itálii bude vyprávět bratr Radek Navrátil z kapucínského kláštera v Olomouci.
Přednáška se koná ve čtvrtek 17. ledna 2019 v 18:00 ve společenské místnosti na faře.
Zve ČKA MS Šternberk, www.cka-st.webnode.cz.

POZVÁNKA NA FARNÍ KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE
Zveme děti, rodiče, babičky a dědečky zkrátka všechny lidičky na karnevalové
odpoledne, které proběhne v neděli 20. ledna 2019 od 15:00 ve farních sálech. Minulý
rok nám karnevalovou atmosféru pomohl vykouzlit kouzelník. Letos nás bude
karnevalově bavit klaun Hubert. Těšit se můžete na hry a písničky, bubliny a balónková
zvířátka a na to, že se všichni pořádně vyřádíme. Občerstvení zajištěno. Vstupné
dobrovolné.

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
Letošní Hromniční pouť matek se koná v sobotu 2. února 2019 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. Zakončení pouti plánujeme
na 13:30. 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:

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LEDEN 2019: za opětné sjednocení křesťanů pod jednou viditelnou hlavou Petrova
nástupce dle Kristova ustanovení

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (PROSINEC 2019)
Šternberk
Horní
Mladějovice
Jívová
Újezd
Loděnice
NST
Farní
sobota
2.12.
1.373,2.751,904,925,600,1.080,1.169,9.12..
1.948,4.574,x
738,600,3.6931.361,16.12
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948,350,1.115,1.252,23.12.
740,5.223,187,1.850,1.160,1.440,1.391,24.12.
x
7.961,x
2.351,x
5.119,3.653,25.12.
2.840,7.367,x
2..391,1.220,x
1.467,26.12.
1.508,2.499,x
x
x
x
x
30.12.
1.785,5.196,x
1.113,805,1.626,748,6.12 Babice 700,-Kč; 23.12. Újezd koncert 4.332,-; 24.12. Vincentinum 2.047,-Kč; 25.12.
Domašov n.B. 840,-Kč; 26.12. Domašov u Št 740,-; 26.12. Babice 388,-Kč; 30.12. Haukovice
2.178,-Kč; 31.12. NST 1.469,-Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

