30 LET NAŠÍ PŘÍTOMNOSTI MEZI VÁMI
"Mezi různými dobrodiními, která jsme od svého štědrého Dárce, Otce milosrdenství,
přijaly a denně přijímáme, za něž Jemu, velebnému Otci Kristovu, máme stále více vzdávat
díky, největší díky, největší je naše povolání." (ze závěti sv. Kláry)
Milí farníci, s velkou vděčností a vnitřním jásotem děkujeme Pánu Bohu, že nás ve své
prozřetelnosti přivedl do Šternberka. kde svým klauzurním kontemplativním povoláním
sloužíme Bohu a církvi.
Děkujeme, že se s vámi setkáváme při mši svaté, při modlitbě, že nás máte rádi, že nám
projevujete svou přízeň, štědrost, že nám pomáháte... a vůbec, že společně vytváříme něco
krásného pro Boha. S vděčností se za vás a vaše blízké modlíme.
Náš příchod do Šternberka: 2. února 1990
Uzavření papežské klauzury otcem arcibiskupem Vaňákem: 6. října 1990
Posvěcení kláštera a uzavření papežské klauzury otcem arcibiskupem Graubnerem: 24.
listopadu 1996
Aktuální počet sester: 12 /od nejstarší podle řeholního "stáří": s. Irena, s. Anežka, s.
Zuzana, s. Magdalena, s. Consolata, s. Markéta, s. Terezie, s. Ancilla, s. Miriam, s.
Bernadeta, s. Ráchel, s. Nina.
Zemřelé sestry ve Šternberku: 3 /s. Jana +2000, s. Veronika +2008, s. Františka + 2014/

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Žalmová odpověď: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
neděle 19. ledna
2. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Měsíční sbírka na
opravy

pondělí 20. ledna

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

Č.3

za + rodiče Libuši a Rudolfa Krtilovy
mše svatá
mše svatá
za farníky
mše svatá
mše svatá

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
rodinu Břečkovu a Pascanu

úterý 21. ledna
Památka sv. Anežky
Římské, panny a muč.

středa 22. ledna
čtvrtek 23. ledna

Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 za Boží požehnání pro křestní a biřmovací
kmotřence
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti

pátek 24. ledna
Památka sv. Františka
Sal., biskupa a uč.církve

sobota 25. ledna
Svátek Obrácení
sv. Pavla, apoštola

Naše drahé sestřičky,
dovolte, abych Vám, k blížícímu se výročí příchodu do Šternberka, jménem nás všech
vděčných farníků, poblahopřál a hlavně PODĚKOVAL za vaše modlitby a svědectví, že
život s Bohem je životem sice náročným, ale radostným. Vaši přítomnost mezi námi
vnímám jako velkou milost nejen pro farnost, ale pro celé město Šternberk. Jestliže to
největší, co člověk na této zemi může činit je: že svým životem může oslavovat Boha, tak i
díky Vám mohu hlásat: "a ty Šternberku,v zemi moravské, zdaleka nejsi nejmenší, neboť v
tobě se na Opavské ulici, 24 hodin denně, setkává nebe se zemí, Bůh s člověkem".
SESTŘIČKY, DĚKUJEME VÁM, MÁME VÁS MOC RÁDI, POMÁHEJTE NÁM,
PROSÍM, NA CESTĚ DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ ☺

19. LEDNA 2020

Sv. Leopold 18:00

na poděkování za dar života manželky
Radanky a za duše v očistci

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá

NST 7:30 za + Stanislava a Miroslavu Sukovi a za živou
rodinu
neděle 26. ledna
Klášter 8:00 mše svatá
3. NEDĚLE
Mladějovice 8:30 mše svatá
V MEZIDOBÍ
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Richterovu a Bršlíkovu
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.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LEDEN 2020: za opětné sjednocení křesťanů pod jednou viditelnou hlavou Petrova
nástupce dle Kristova ustanovení
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 730 553 404, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 1802820339/0800; P. Antonín Pechal, farář, 731 621 117;P. Josef
Mikulášek, kaplan,737 973 108.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Dnešní neděli 19. ledna v 16:00 na faře mají setkání starší kandidáti svátosti biřmování.
Setkání mladších kandidátů proběhne v neděli 26. ledna v 16:00 na faře.
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Až do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho vyvrcholením
v našem městě bude společná ekumenická bohoslužba křesťanských církví, která se
uskuteční ve čtvrtek 23. 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.
LECTIO DIVINA NEBOLI POSVÁTNÉ ČTENÍ
Ve čtvrtek 23. ledna v 19:15 jste všichni, kteří toužíte prohlubovat svůj duchovní život,
srdečně zváni na Lectio divina. Setkání trvá 45 minut a moderuje ho P. Josef.
MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 24. ledna v 16:30 na faře.
MODLITEBNÍ TRIDUUM MATEK 24.–26. 1. 2020
Děkuji všem maminkám, které se přicházejí ochotně setkávat s živým Pánem v eucharistii.
Je to velká služba církvi a světu. S vědomím své ubohosti a slabosti máme soucit s
druhými a společně s maminkami na celém světě se modlíme za obrácení těch, kteří
ubližují nám a našim dětem a odpouštíme jim. A pak v radosti z odpuštění a naděje, kterou
nám Pán dává, jej chválíme a děkujeme mu.
Pátek kaple sv. Leopolda v 17:30 - doporučený text Žalm 51
Sobota u klarisek v 17:30 - Genesis 31,34 - 42
Neděle kaple sv. Leopolda v 15:00 - Lukáš 15,25 - 32.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle:
26.1.: 1.čt. Iz 8,23-9,3* 2.čt. 1 Kor 1,10-13.17* Ev. Mt 4,12-23*
Lektoři: NST - Nováková D., Šišková J.; ZPM – Švecová P., Richter S.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
26.1. - Richter S., Máčala M., Marghold M
HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
Letošní Hromniční pouť matek se koná v sobotu 1. února 2020 ve farním kostele
Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Program pouti začne modlitbou růžence v 9:30
hodin. V 10:00 hodin bude mše svatá (celebrovat bude P. Rudolf Smahel) 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, je umístěna krabička, do
kterých mohou matky přispívat svým darem na zaplacení této svíce.
POZVÁNKA NA FARNÍ PLES VE ŠTERNBERKU
S jistým předstihem Vás všechny srdečně zveme na farní ples, který se uskuteční v sobotu
15. února 2020 ve farních sálech. Začátek plesu je v 20:00. 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 všechny děti a jejich rodiče a také babičky i dědečky na farní karnevalové
odpoledne, které se uskuteční v neděli 16. února 2020 od 15:00 ve farních sálech. O naší
zábavu se postará Divadlo S RADOSTÍ. Shlédneme pohádku, zazpíváme si, zatančíme a
možná přijde i kouzelník. Drobné občerstvení bude zajištěno. Vstupné dobrovolné.

MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Všechny farníky srdečně zvu na modlitbu "Za úctu k lidskému životu", abychom i tímto
způsobem bojovali za ukončení zabíjení nenarozených dětí. Modlitba se koná tentokrát v
ve farní místnosti v sobotu 25. ledna po mši svaté, která bude v klášterní kapli v 18:00.
VYÚČTOVÁNÍ PRODEJE NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ
Celkem bylo objednáno a prodáno 54 kalendářů (o 2 ks méně než loni). Náklady na tisk
109,-Kč/ks. Grafická úprava a návrh kalendáře 250,-Kč. Zisk z 1 ks výtisku byl 86,40 Kč.
Z toho tedy vyplývá celkový výtěžek na opravy ve výši 4.666,- Kč (o 132 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 sakristie
farního kostela.
VYHLÁŠENÍ VOLEB DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Na základě stanov vyhlašuji volby do pastorační rady farnosti Šternberk a jmenuji tyto
členy volební komise: Marta Janíčková, Ludmila Nováková a Miroslav Vyvozil . Termín
přijímání návrhů je od vyhlášení, tj. 19. ledna 2020 do neděle 2. února 2020. Každý farník
(každý katolík starší 15 let příslušející do farnosti) může navrhnout pět kandidátů na členy
pastorační rady, které napíše na lístek a předá členům volební komise, farářovi nebo jej
vloží do označené krabice v kostele. Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který
má právo volit a který je ochoten plnit úkoly pastorační rady.
Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich,
nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo
realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.
K úkolům pastorační rady zvláště náleží:
1/ probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci
členů,
2/ získávat a připravovat členy farnosti pro službu předávání víry a jejího prohlubování,
3/ přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního
společenství na liturgii,
4/ podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou,
5/ vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a
charitativní pomoc v jejich potřebách,
6/ sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k
jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je,
7/ koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět,
8/ zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů, případně i ostatních spoluobčanů na veřejnosti,
9/ probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních
hodnot ve světě,
10/ hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní činnosti,
11/ podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich
samostatnosti, v dialogu s nimi a ostatními skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby,
12/ hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství,
13/ pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti,
14/ společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství,
15/ v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů, jež je třeba plnit,
16/ spolupracovat při lidových misií, duchovních obnovách, při plánování a organizování
bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, kroniku vývěsku, apod.

