Události v následujícím týdnu:

MŠE SVATÁ V PONDĚLÍ V KOSTELÍČKU NEBUDE
Z důvodu konání kněžských dnů na Velehradě nebude v pondělí 25. února mše svatá v
kostelíčku (NST), ve Šternberku bude tento den jenom ráno v kapli sv. Anežky u sester.

MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Tato modlitba se přesouvá na středu 27. února.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání naší víry bude ve čtvrtek 28. února v 19:15 na
faře. Téma: Ježíšovo kázání na hoře II.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
neděle 24. února
7. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Sbírka
Haléř sv. Petra

NST 7:30 za + rodiče Vincence a Žofii, bratra Ludvíka
a za živou rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Vyvozilovu, Krupovu,
Fadrnou a za duše v očistci
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

pondělí 25. února

Klášter 7:30 mše svatá

ZMĚNY ČASU BOHOSLUŽEB

úterý 26. února

Klášter 7:30 mše svatá

Od března bude sobotní mše svaté ve Šternberku pouze v klášterní kapli sv. Anežky
České a bude začínat v 18:00. Tato mše svatá má nedělní platnost.

středa 27. února

Další informace:

SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Příští neděli 3. března po mši svaté ve farním kostele ve Šternberku zveme všechny
farníky na společné posezení ve farní místnosti.

SETKÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SKUPIN
Setkání těch, kteří jsou aktivně zapojeni do úklidu našeho farního kostela se bude
konat ve středu 6. března v 19:00. Náplní setkání bude zhodnocení Vašich zkušeností
se systémem organizace úklidu a hledání nových vylepšení.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ÚNOR 2019: za naše nemocné a ty, kteří se o ně starají
BŘEZEN 2019: za křesťany ve světě, kteří jsou pronásledováni pro svou víru

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Stále ještě máte možnost přihlašovat se k přípravě na svátost biřmování. Přihlášku si
můžete vyzvednout u kněží po nedělní mši svaté nebo na faře v úředních hodinách.
Vyplněnou přihlášku, prosím, odevzdejte mně osobně, do 28. února 2019.

Č. 8

Žalmová odpověď: Hospodin je milosrdný a milostivý.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budeme navštěvovat dopoledne v pátek 1. března.

24. ÚNORA 2019

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NST 18:00 za dar zdraví a Boží požehnání do dalších let

Klášter 7:30
NST 11-12
Mladějovice 16:30
Sv. Leopold 15 – 17:45
pátek 1. března
Sv. Leopold 18:00
1.PÁTEK V MĚSÍCI
Újezd u Un. 18:00
Hor. Loděnice 17:30
sobota 2. března
1.SOBOTA V MĚSÍCI
Klášter 18:00
NST 7:30
čtvrtek 28. února

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá (od 16:00 svátost smíření a adorace)
svátost smíření a adorace

za + Martina a Jana Furišovy
mše svatá (od 17:30 svátost smíření a adorace)
mše svatá (od 17:00 svátost smíření a adorace)
mše svatá
za + rodiče Chabičovských, bratra
a za živou rodinu
neděle 3. března
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
8. NEDĚLE
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Bouchalovu a Bočkovu
V MEZIDOBÍ
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.

LEKTOŘI PŘÍŠTÍ NEDĚLE (3.3.2019)
1.čt. Sir 27,5-8* 2.čt. 1 Kor 15,54-58* Ev. Lk 6,39-45*
NST - Skočík D., Břečková L.; ZPM – Martinková M., Martinka P.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
3.3. - Richter S., Máčala M., Marghold M.
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: 1802820339/0300

PŘEDSTAVUJE SE NOVÝ PAN KAPLAN OTEC JOSEF
Milí farníci, přátelé.
Začátkem února došlo k určité změně rytmu
života Vašich farností, v souvislosti s odchodem dosavadního
kaplana, P. Dariusze. Jeho místo jsem nahradil já; dovolte
tedy, abych se Vám krátce představil.
Narodil jsem se 15.5. 1983; dětství a mládí jsem
trávil v obci Podomí, vesnici na prahu Moravského krasu.
Vyrůstal jsem společně s mojí sestrou. Po pěti letech
docházky do místní základní školy jsem začal studovat na
víceletém gymnáziu ve Vyškově. Po strávení úspěšných
sedmi studijních roků a složení maturity v roce 2001, jsem
byl přijat ke studiu na Právnickou fakultu Masarykovy
univerzity v Brně. V dětství, a hlavně při studiu gymnázia mě vždy zajímaly dějiny a
humanitní vědy. Tehdy mě vůbec nenapadlo, že bych se mohl někdy stát knězem.
Během druhého ročníku studia práv jsem pocítil Boží povolání ke kněžství
a v roce 2003 jsem podal přihlášku do kněžského semináře v Olomouci. V roce 2006
jsem byl vyslán olomouckým arcibiskupem, Mons. Janem Graubnerem, na zbývající tři
roky „základního“ studia do Říma. Tam jsem studoval na Papežské Lateránské
univerzitě a pobýval, společně s dalšími českými bohoslovci a kněžími, kteří studují
v Římě, v prostředí Papežské koleje Nepomucenum, tedy v domě, který vlastní česká
katolická církev v Římě. V roce 2009 jsem byl vysvěcen k jáhenské službě a tuto roční
praxi jáhna strávil v Kostelci na Hané, poblíž Prostějova.
V roce 2010, po přijetí kněžského svěcení, jsem se přestěhoval do Vsetína,
kde jsem působil jako kaplan v tamní farnosti. Těšil jsem se na několik let „klidné“
kaplanské služby, ale již po roce mě olomoucký arcibiskup znovu poslal do Říma na
postgraduální studium, tedy na určitou specializaci v teologii, konkrétně v oboru
fundamentální teologie.V Římě jsem tedy strávil dalších pět let. Nejprve v roce 2013
dosáhl tzv. licenciátu teologie, tedy jakéhosi nižšího doktorátu, a potom na přání otce
arcibiskupa, jsem zůstal v Římě další tři roky, během nichž se připravoval na
doktorskou práci, kterou obhájil v lednu 2017 a tak získal titul Ph.D. Po návratu z Říma
jsem strávil jeden rok jako kaplan při katedrále v Olomouci, následně na Slovácku, ve
farnosti Vacenovice, a doteď nedlouho ve Zlíně, ve farnosti sv. Filipa a Jakuba.
Příchod sem, do Šternberka, je zapříčiněn změnou okolností na teologické
fakultě v Olomouci, kde mi nyní byl zvýšen pracovní úvazek, a tedy je pro mě lepší být
blíže Olomouci, a také mít dost času na přípravu přednášek pro studenty. Nicméně se
chci postupně více zapojit do farního života zde ve Šternberku a v okolních farnostech,
abych mohl pomáhat otci Antonínovi. Těším se na seznámení a spolupráci s Vámi!
P. Josef Mikulášek

SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE (II.)
Během tohoto roku vám představuji úsilí našeho otce arcibiskupa o oživení církve v
naší arcidiecézi, tak jak to on sám prezentoval na stránkách diecézního časopisu
OLDIN v minulém roce. Tímto však nechci pouze informovat, ale vést každého k
tomu, abychom si slova svého pastýře vzali k srdci a uvedli je do života.
KATEGORIÁLNÍ PASTORACE

Plenární sněm vyzval, aby kategoriální pastorace byla chápána jako nedílná
složka života církve, aby byla rovnocenná farní pastoraci (163), ať už jde o skupiny (jako
vojáci, vězni, ústavy), nebo věkové a sociální skupiny jako je mládež, vysokoškoláci,
senioři (164), národnostní menšiny a sdružení jako Orel a Junák… (165), rodiny (167–
184), mládež (185–197).
Jistě máme stále co rozvíjet a nejen co do nových oblastí či počtu
angažovaných lidí, ale především v odbornosti a apoštolské horlivosti. Zároveň je třeba
vidět, co se už v těchto oblastech děje. Vyrostly struktury, nabízejí se programy, jsou
pracovníci.
PASTORACE MLÁDEŽE
Je první oblastí, která se rozvinula založením Arcidiecézního centra mládeže
a vybudováním Arcidiecézního centra života mládeže v Rajnochovicích. V každém
děkanátu je jeden z kněží kaplanem pro mládež děkanátu. Kaplani mají formaci
a pravidelná pracovní setkávání. V děkanátech mají animátory z řad mladých ve farnostech.
Vzhledem k velkému procentu malých farností, se klade důraz na život mládeže
v děkanátním společenství, které má podpořit společenství farní tam, kde je více mladých.
Centrum nabízí řadu programů, o nichž bude samostatná kapitola.
Pastorace rodin
Má své diecézní centrum od roku 1990 a od roku 2005 jsou zřízeny děkanátní pobočky,
které mají své zaměstnance s pravidelnou formací a pracovními setkáními. Do
jednotlivých center patří i spolupracovníci, kteří se podílejí na konkrétních programech.
Bohaté nabídky a zkušenosti je třeba předložit v samostatné kapitole.
VYSOKOŠKOLÁCI
Mají v Olomouci zřízenou samostatnou personální duchovní správu: Akademickou farnost.
Ve Zlíně mají vysokoškolský klub se sídlem na děkanské faře. Duchovní, kteří jsou
pověřeni akademickou pastorací, mají celostátní sdružení. Každý druhý rok pořádají
tzv. Studentský Velehrad.
ARMÁDA, POLICIE, HASIČI…
Dva kněží z diecéze jsou uvolněni pro službu vojenských kaplanů, dva trvalí jáhni pro
pastoraci vězňů, těm pomáhá několik kněží dobrovolníků. V policii zatím nebyla ustavena
kaplanská služba, ale Sdružení křesťanských policistů pořádá každoročně celostátní pouť
policistů v kostele sv. Michala v Olomouci. Hasiči rozvinuli pouti k sv. Floriánovi a
Matice svatohostýnská pro ně pořádá duchovní obnovy. Je pravda, že zatímco pouti jsou
velmi navštívené a konají se na mnoha místech, účast na duchovních obnovách je zatím
skromná. Junáci mají duchovního rádce. Hlavním duchovním rádcem Orlů na národní
úrovni je sám arcibiskup olomoucký a v duchovní radě je jeden z kněží diecéze. Na místní
úrovni je ve spolupráci Orlů a farností co dohánět.
NÁRODNOSTNÍ SKUPINY
V diecézi s venkovským charakterem nejsou významné. Máme jednoho kněze z
Vietnamu, který je pověřen pastorací Vietnamců na celé Moravě. Romská pastorace
funguje v jedné farnosti, kde tato skupina představuje aktivnější polovinu farníků a Charita
Olomouc pořádá každoročně Romskou pouť na Svatý Kopeček.
První kroky byly učiněny. Nyní je před námi úkol udržet zakladatelské aktivity
v každodenním životě a pružně reagovat na aktuální potřeby.
arcibiskup Jan

