SLOVO PANA KAPLANA NA ROZLOUČENOU
Čas rychle běží. Dobře si
pamatuju, když jsem poprvé přijel do
Šternberka na konci srpna v roce 2016.
Dnes, 13 ledna 2019, s Vámi prožívám
poslední neděli. Jsem Panu Bohu moc
vděčný za touhu po misijním působení,
kterou mně dal. Bez toho bych asi nikdy
do Šternberka nepřijel, snad jenom se
podívat na památky.
Pamatuju si také, když mně
na začátku mnozí z vás přáli: „Otče, ať se
Vám tady líbí“. Teď na konci mého
působení u vás jste říkali: „Škoda, že už
odcházíte“. Opravdu, moc se mi tady
líbilo, a mrzí mě že musím odejít. Avšak
nikdo z nás tady není navždy, protože Pán
Bůh nám dává omezený čas. Jsme posláni
jenom na krátkou dobu. Můj čas ve
Šternberku a v ostatních farnostech se právě skončil. Teď jsem poslaný Pánem Bohem do
Uničova a musím Vám říct, že tam pojedu s krásnými zážitky a vzpomínkami na Šternberk.
Opravdu, téměř všechno se mně tady líbilo. I za to Pánu Bohu moc děkuji.
Především za krásné bratrské společenství s panem děkanem Antonínem na šternberské
faře, za společnou ranní modlitbu, za každou pomoc a podporu ve všem co jsem podnikal.
Moc děkuji Antonínovi, že dokázal být ten nejlepší farář, kterého jsem v životě měl, a
dohromady jich bylo až 5. Jsem moc rád, že jsem tu poznal spoustu úžasných lidí. Děkuji,
za krásnou spolupráci s mládeží, ministranty, kostelníky. Děkuji zvláště těm, s nimiž jsem
se setkával na naší faře nejčastěji: paní Aničce, Lidušce a Drahušce, panu Josefovi, panu
Šenkeříkovi, a také mým sousedům Václavovi a Pavle. Děkuji také panu Přidalovi,
obětavému varhaníkovi, s kterým jsem častokrát objížděl okolní kostely a kaple. Díky
všem, kteří mně pozvali na oběd - musím říci, že mně vždycky chutnalo, a díky vám jsem
tak poznal skvělou českou kuchyň.
Bohužel, však ne vše se mně líbilo, protože byli i situace, když jsem byl ve
Šternberku a okolí opravdu nešťastný. Jde o všechny ty pokuty, botičky na kolech,
zastavování na silnici policajty. Nepomohla ani česká registrační značka mého auta. Čeští
policisté vždycky vycítí Poláka za volantem. Tím jsem už jistý. ☺☺☺
Nicméně, doba kterou jsem strávil ve Šternberku byla nádherná a
nezapomenutelná. Jak to bude v Uničově, to ví jenom Pán Bůh. Prosím vás o modlitbu,
abych dokázal být dobrým knězem pro své nové farníky.
otec Dariusz

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
13. LEDNA 2019

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

neděle 13. ledna
Svátek
KŘTU PÁNĚ

pondělí 14. ledna

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00

za farníky
mše svatá
mše svatá
na poděkování za 65 let života s prosbou o
Boží požehnání do dalších let
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
NST 18:00 za uzdravení a dar víry

úterý 15. ledna

Babice 16:30 pohřební mše svatá (za + Růženu Valíčkovou)

středa 16. ledna

NST 18:00 za živou a + rodinu Trčkovu a Martinkovu

čtvrtek 17. ledna
Památka sv. Antonína,
opata

Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti

pátek 18. ledna
Památka Panny Marie,
Matky jednoty

Sv. Leopold 18:00 za živou a + rodinu Sovadinovu a Petruželovu

Klášter 8:00 mše svatá
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
NST 7:30 za + rodiče Libuši a Rudolfa Krtilovy a za duše
neděle 20. ledna
v očistci
Klášter 8:00 mše svatá
2. NEDĚLE
Mladějovice 8:30 mše svatá
V MEZIDOBÍ
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu a za dar pokoje
Měsíční sbírka na
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
opravy
Jívová 11:15 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.
sobota 19. 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.

Události v následujícím týdnu:
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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 GEN. 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).

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.

Události vzdálenější:

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Od 18. do 25. ledna proběhne týden modliteb za jednotu křesťanů. Vyvrcholením týdne
modliteb za jednotu bude v našem městě společná ekumenická bohoslužba křesťanských
církví, která se uskuteční ve čtvrtek 24. ledna v 18:00 v modlitebně Českobratrské církve
evangelické (U Horní brány). Modlit se za sjednocení křesťanů pod viditelnou hlavou
Petrova nástupce – papeže, je povinností každého katolického křesťana, neboť je
Kristovým přáním, aby všichni byli jedno.

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:

ZMĚNY ČASU BOHOSLUŽEB

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.

Vzhledem k personálním změnám, které v tyto dny proběhly v našich farnostech, a
vzájemné domluvě s P. Rafaelem, dochází ke změnám začátku času bohoslužeb nebo jejich
omezení.
V sobotu bude mše svatá ve Šternberku pouze v klášterní kapli sv. Anežky. Začínat bude v
8:00 (kromě 2. soboty v měsíci, kdy bude večer v 18:00). Večerní mše svatá v kapli sv.
Leopolda v sobotu, až do odvolání, nebude.
Na Jívové se začátek nedělní mše svaté posune na 11:15.

OHLÉDNUTÍ ZA DOBOU VÁNOČNÍ - KONCERT V TĚŠÍKOVĚ

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)

PUTOVÁNÍ ZA SVATÝM OTCEM PIEM

Zaposlouchat se ještě naposledy do vánočních koled můžete v sobotu 19.ledna 2019 od
15:00 v krásném kostelíčku sv. Vavřince v Těšíkově. Zazní skladby B.M. Černohorského,
F.X. Brixiho, G. Frescobaldiho a dalších. Účinkují Bohdana Hinerová-housle a Karel
Hiner-varhany. Zve ČKA MS Šternberk.
LEKTOŘI
Texty příští neděle (20.1.):
1.čt. Iz 62,1-5* 2.čt. 1 Kor 12,4-11* Ev. Jan 2,1-12*
NST - Novákovi, Šrámková D.; ZPM – Knopfová Z., Knopf P.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
20.1. - Smyčkovi

LEDEN 2019: za opětné sjednocení křesťanů pod jednou viditelnou hlavou Petrova
nástupce dle Kristova ustanovení

VÝSLEDKY TKS 2019 - ÚJEZD
Paní Pavla Petrová, která koordinovala letošní Tříkrálovou sbírku v okolí Uničova nás
seznámila s jejími výsledky. "Sbírku máme na Uničovsku již uzavřenou - celkem se
vybralo celkem 517.880,-Kč. V Újezdě se letos sbírky ujali místní hasiči a vedli si dobře. I
když v tom byli úplní nováčci, chopili se toho zodpovědně a vykoledovali částku 30.265,Kč. Spolek František pro ně zajistil v den sbírky zázemí a občerstvení. Vyřiďte, prosím,
poděkování jménem Charity všem, kteří se na tomto charitním díle podíleli, všem
koledníkům, ale i spolku František.

