List arcibiskupa věřícím
Drazí bratři a sestry,
píšu Vám, abych upřímně poděkoval za Tříkrálovou sbírku, která se v naší diecézi
konala letos už po dvacáté. Především děkuji všem koledníkům, ale stejně tak i všem
rodičům a organizátorům i spolupracovníkům této akce a samozřejmě všem štědrým
dárcům. Zatímco v minulém roce se v diecézi vybralo přes 28 milionů korun, letos
přes 29.
Díky Vaší pomoci může Charita především ve Vašem okolí pořídit věci
potřebné k zajištění kvalitní služby, ale také pomáhat potřebným ve světě. Všichni tak
máte svůj podíl na díle lásky, které vidím jako projev živé víry a dobré svědectví
evangelia. Peněžní výnos sbírky je pro Charitu důležitý, ale nemenší význam má
služba koledníků, kteří ve vánoční době roznášejí lidem radost z Boha, který nás
miluje tak, že se kvůli nám stal člověkem. Uchovejme si tuto radost z Boha a
dopřávejme lidem v našem okolí zakoušet radost z Boha po celý rok. Zvláště využijte
tak zvanou Noc kostelů, den, když naše kostely navštíví mnoho lidí, z nichž velká část
do kostela běžně nechodí. Připravte ho tak, aby odpovídal programu misijního roku.
Těm, kteří přijdou, umožněme setkání s Bohem v nás, v našem živém společenství.
Všechny výklady průvodců mohou být dílem misionářů, kteří nijak nepřesvědčují, ale
rozdávají z plnosti své víry. Když mluví o dějinách kostela, liturgickém prostoru či
představují sochy a obrazy světců, mají příležitost zapálit v posluchačích jiskru víry a
probudit touhu vstoupit do podobného vztahu s Bohem.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou přihlásit do kněžského
semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým
povoláním jít. V posledních letech se hlásí kandidátů málo. Proto každého z Vás
prosím o modlitbu za kněžská povolání.
Obracím se i na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání
přesvědčovat. On zve třeba jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku o kněžství
uvažovat. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby
Bohu a lidem. Neslibuji Vám cestu pohodlnou, ale určitě zajímavou a plnou
dobrodružství, která připravil sám Bůh a která si dopředu ani neumíme představit. I
když to bude žádat i různá odříkání, můžete si být jistí, že Bůh se zahanbit nedá a naši
velkorysost odmění mnohonásobně. Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo
budete letos maturovat, obraťte se na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování
a podá potřebné informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce
března 2019.
Do třetice Vám chci oznámit, že jsem uložil všem děkanátům uspořádat
letos setkání či přehlídku schol všech farností děkanátu. Cílem je vzájemné
povzbuzení. Vím, že ve všech farnostech scholy nejsou, proto přijměte tuto příležitost
jako výzvu k založení či obnově scholy ve Vaší farnosti. I ve většině maličkých
farností může vzniknout malá skupina zpěváků, kteří zpívají aspoň responzoriální
žalm. Může to být i skupinka rodičů s dětmi. Nebojte se toho. Každému z Vás ze srdce
žehná a také o modlitbu prosí
arcibiskup Jan

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
3. ÚNORA 2019

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Č.5

Žalmová odpověď: Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti.
neděle 3. února
4. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí 4. února

za + manžela, syna a živou rodinu Martinkovu
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Niklovu, Hublarovu
a Trávníčkovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:15 mše svatá
za všechny narozené a zemřelé ve městě
NST 18:00
Šternberk v lednu 2019
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00

úterý 5. února
Památka sv. Agáty,
panny a mučednice

středa 6. února
Památka sv. Pavla
Mikiho a druhů, muč.

čtvrtek 7. února
pátek 8. února
Sv. Josefiny Bakhity,
panny

sobota 9. února

neděle 10. února
5. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:00 mše svatá
NST 18:00 za + Jana a Valerii Trčkovy
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Babice 16:30 mše svatá
Újezd u Un. 18:00 mše svatá
na poděkování za dar života vnuka Josefa a
Sv. Leopold 18:00
sestřenice Evy a za živé a + rodiny Hradilovu,
Vrbovu a Schneiderovu
Domašov n.B. 16:30 mše svatá
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

za farníky
mše svatá
mše svatá
za + Pavlu Mejzlíkovou
mše svatá
mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.
LEKTOŘI PŘÍŠTÍ NEDĚLE (10.2.2019)
1.čt. Iz 6,1-8* 2.čt. 1 Kor 15,1-11* Ev. Lk 5,1-11*
NST - Nováková D., Šišková J. ZPM – Kusmič J., Šrámek K.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
10.2. - Procházka V., Svatoň R., Stejskal B.
P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117; Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 730 553 404; email:
fasternberk@ado.cz; www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 4275996028/5500

Události v následujícím týdnu:

SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (LEDEN 2019)
Šternberk

Po dnešní mši svaté ve farním kostele zveme všechny farníky na společné posezení ve farní
místnosti.

Mladějovice

Horní
Loděnice

Jívová

Újezd

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE

1.1.

NST
1.379,-

Další setkání zájemců o hlubší poznávání naší víry bude ve čtvrtek 7. února v 19:15 na faře.

6.1.

1.605,-

4.381,-

1.573,-

660,-

1.240,-

1.079,-

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA

13.1.

1642,-

4.635,-

1.257,-

590,-

2.190,-

1.351,-

Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 8. února v 16:30 na faře.

20.1.

2.583,-

5.655,-

1.857,-

1.191,-

2.276,

1.220,-

27.1.

1.614,

4.595,-

803,-

300,-

2.550,-

Další informace:

PODĚKOVÁNÍ
Vám všem, kteří jste se jakkoli podíleli na přípravě a průběhu Hromniční pouti matek
chci ze srdce poděkovat.

VYÚČTOVÁNÍ PRODEJE NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ
Celkem bylo objednáno a prodáno 52 kalendářů (o 2 ks méně než loni). Náklady na tisk
108,-Kč/ks. Grafická úprava a návrh kalendáře 250,-Kč. Zisk z 1 ks výtisku byl 87,20 Kč.
Z toho tedy vyplývá celkový výtěžek na opravy ve výši 4.534,- Kč (o 248 Kč méně než v
loňském roce ☺). Děkuji panu Šindlerovi, a také Vám všem, kteří jste se podíleli na
realizaci nástěnných kalendářů. Také letošní výtěžek bude investován do opravy presbytáře
kostela NST.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ÚNOR 2019: za naše nemocné a ty, kteří se o ně starají

POZVÁNKA PRO MLÁDEŽ
Zveme všechny mladé ve věku 13-18 let na již třetí ročník akce On-Off. Přijeď přelézt zeď
obav, předsudků a lží a prožít víkend jak nejlépe to jde! I letos se můžete těšit na hry, téma
o přátelství s Bohem, modlitbu a hlavně společenství s kamarády a Pánem. Letošní ročník
se koná stejně jako první na faře v Libině, začínáme v pátek 15.2. v 19:00 a konec celé akce
je naplánovaný na neděli 17.2. po obědě. Cena: 270 Kč. Přihlašujte se prosím pomocí
odkazu
na
facebooku
Mládež
děkanátu
Šternberk
nebo
napište
na
dekanatsternberk@gmail.com.

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Plánujeme, že v roce 2020, bude v naší farnosti udílena svátost biřmování. Přihlašovat se
k přípravě na svátost biřmování je možné pro starší 15 let. Příprava k přijetí této svátosti
začne v březnu 2019 a potrvá jeden rok. Příprava sestává z celkem 40 setkání (30
katechezí + 10 modlitebních setkání). Přihlášku si můžete vyzvednout u P. Antonína na
faře nebo po nedělní mši svaté. Vyplněnou přihlášku, prosím, odevzdejte mně osobně,
do 28. února 2019. Pokud znáte někoho, kdo ještě nebyl biřmován i mimo naši farnost,
tak mu o této příležitosti řekněte. Chtěl bych povzbudit také ty, kteří jsou již starší věkem
a nebyli dosud biřmováni, aby neváhali a přihlásili se. Pokud bude více starších zájemců
rozdělíme čekatele biřmování na dvě skupiny – starší a mladší.

Farní
4.345,-

701,-

900,-

797,-

2.074,-

Farní černoušek (Šternberk) - 5.906,-Kč; 10. 1. Babice 871,-Kč; 24. 1. Babice 186,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

