PŘÍŠTÍ NEDĚLI VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Původní termín voleb, který byl stanoven na 15. března, nám znemožnila opatření spojená s
epidemií koronaviru. Novým termínem voleb členů do Pastorační rady Šternberk je neděle
7. června. Volby proběhnou při bohoslužbách v kostelíčku a ve farním kostele. Každý
farník starší 15 let dostane volební lístek, na kterém zatrhne maximálně pět kandidátů.
Jména kandidátů najdete na nástěnce.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA NA OPRAVY
Prosím o Vaši štědrost příští neděli při mimořádné sbírce. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Dnešní neděli 31. května v 16:00 v kapli sv. Leopolda proběhne společné setkání všech
kandidátů biřmování. Vaše účast na tomto setkání je nutná.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 5. června.
SETKÁNÍ MUŽŮ OCHOTNÝCH POMÁHAT S TECHNICKOU ÚDRŽBOU (UFO)
Před několika lety vzešel od některých farníků podnět k společné a koordinované aktivitě
ve věci údržby farních objektů (UFO). V minulých letech naší farnosti velkou mírou
pomáhal pan Šenkeřík, který odvedl ohromný kus práce (nejen pravidelné sekání trávy, ale
i další údržbářské práce), ovšem ze zdravotních teď nemůže dále pokračovat. Prosím tedy
ochotné muže (nejen ty starší, ale hlavně vás mladší), abyste se zapojili do pomoci naší
farnosti. Nakonec je to naše vizitka, jak se staráme o náš domov. Všechny ochotné chlapy
zvu na první informační schůzku, která se bude konat ve středu 10. června v 19:00 na
šternberské faře.
OHLÁŠKY PŘED UZAVŘENÍM CÍRKEVNÍHO SŇATKU
V sobotu 13. června v 11:00 hodin uzavřou ve farním kostele ve Šternberku církevní
sňatek pan Štěpán Valenta z Nového Mallína a slečna Anežka Tomášková ze Šternberka
ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA II. POLOLETÍ 2020
2020
Je možnost zapisovat si intence mší svatých pro II. pololetí tohoto roku. Zapisuje se také na
faře v úřední hodiny, a také v sakristii po mši svaté. Upozorňuji, že intence na nedělní mše
svaté, o které je největší zájem, budeme zapisovat nejvýše dvě. Intence všedních dnů
nebudou počtem omezeny.
ODEVZDÁVÁNÍ KRABIČEK - POSTNÍ ALMUŽNA
Pokud jěště máte u sebe krabičky postní almužny do kterých jste přispívali během doby
postní můžete je odevzdat po mši svaté v sakristii nebo na faře v úředních hodinách.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
NEDĚLE (7.6.): 1.čt. Ex 34,4-6.8-9* 2.čt. 2 Kor 13,11-13* Ev. Jan 3,16-18*
NST - Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Martinková M., Martinka P.
ŠTERNBERSKÉ HODY
Tradiční Šternberské hody, které jsou spojeny se slavností Nejsvětější Trojice se letos, z
důvodů trvajících omezení, konají jenom v liturgickém slavení. Každý rok je slavnost
Nejsvětější Trojice spojena také s 1. přijímáním dětí. Na tuto významnou událost se v naší
farnosti připravuje 11 dětí. Slavnost 1. svatého přijímání se ve Šternberku uskuteční v
neděli 28. června ve farním kostele v 9:00. Tuto neděli, tedy 28.června nebude mše svatá
v Kostelíčku.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 31. KVĚTNA 2020 Č. 22
Žalmová odpověď: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!
NST 7:30 na poděkování za dar společného života s
prosbou o ochranu a pomoc Boží do dalších let
neděle 31. května
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
SLAVNOST
Farní kostel 9:00 za dary Ducha Svatého pro rodiny Hradilovu,
SESLÁNÍ DUCHA
Vrbovu a za + rodinu
SVATÉHO
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 1. června
NST 18:00 za všechny narozené a zemřelé ve městě
Památka sv. Justina,
mučedníka
Šternberk v květnu 2020
úterý 2. června
středa 3. června
Památka sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků

čtvrtek 4. června
Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze

pátek 5. června
Památka sv. Bonifáce,
biskupa a mučedníka

sobota 6. června
Památka sv. Norberta,
biskupa

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za Boží požehnání pro děti a jejich rodiny
Domašov u Št. 18:00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání a ochranu P.M. do dalších let
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Mladějovice 18:00 mše svatá (od 17:15 svátost smíření a adorace NS)
Šternberk F 15 – 18 svátost smíření a adorace NS
Šternberk F 18:00 za + Marii Coufalovou a za živou a + rodinu
Vrbovu, Hradilovu, Králíčkovu a za duše v oč.
Újezd u Un. 18:00 mše svatá
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá

NST 7:30 na poděkování za dar zdraví pro rodinu
Burianovu a Vepřekovu
SLAVNOST
Klášter 8:00 mše svatá
NEJSVĚTĚJŠÍ
Mladějovice 8:30 mše svatá
TROJICE
Farní kostel 9:00 za + manžela, syna a rodinu Daduovu
Mimořádná sbírka
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
na opravu kostela
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.
neděle 7. června

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
KVĚTEN 2020: za usmíření v našich rodinách
ČERVEN 2020: za děti, které se připravují na 1. svaté přijímání a za jejich rodiny
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.

ZAHÁJENÍ PROJEKTU
Obnova exteriéru chrámu Zvěstování Panny
Marie ve Šternberku
Drazí farníci, je tomu již 10 let, co se nám podařilo
obnovit interiér našeho farního kostela, který
ohromuje svou majestátností snad všechny příchozí
návštěvníky. Na druhé straně vnímáme, že zub času
se každým rokem víc a více podepisuje na vnějším
vzhledu našeho kostela, a jelikož se jedná o
dominantu našeho města slyším stále častěji otázku: "Pane faráři, a kdy dáte kostelu
nový kabát?" Mojí reakcí však je pouhé pokrčení ramen a konstatování: "Jak Pán Bůh
dá..." Samozřejmě, že všechno závisí na vůli našeho Pána, to ale neznamená, že
můžeme sedět se založenýma rukama. Chci Vás ujistit, že jsme se společně s mými
spolupracovníky již několikrát pokusili získat finance na opravu tak velkého kostela.
Jelikož se však rozpočet opravy pohybuje v desítkách milionů korun, tak dosáhnout na
nějaký významný grant je opravdu velmi těžké.V roce 2014 jsme žádali o grant z
Norských fondů ve výši cca 30 mil. Kč, žel bez úspěchu. Dalším pokusem jak získat
finance na opravu byl náročný mezinárodní projekt "Tajemství věží", který se rodil od
roku 2015. Sice se nám podařilo navázat kontakty s mnoha farnostmi jak u nás, tak v
Polsku (viz lednový koncert zpěváků z Glogówku), ale kýženou finanční pomoc (cca
20 mil. Kč) jsme neobdrželi. V roce 2019 jsme se rozhodli vstoupit do programu
záchrany architektonického dědictví, který administruje Ministerstvo kultury (MK).
Tento program pomáhá žadatelům realizovat finančně náročné projekty v delším
časovém horizontu.Předmětem žádosti byla obnova věží, mezivěží a krovu lodi farního
kostela v celkovém objemu cca 16 mil. Kč v časovém rozmezí 7 let. V březnu letošního
roku nám bylo oznámeno, že naše žádost byla schválena částečném rozsahu. V praxi to
znamená, že v letošním roce 2020 dojde ke kompletní tesařské a klempířské
rekonstrukcí severní věže (blíže k hradu) farního kostela! V příštím roce by se měla
realizovat oprava jižní věže (to předpokládá schválení finanční podpory MK). Celkové
náklady na rekonstrukci obou věží činí 7.500.000 Kč. V letošním roce nás oprava bude
stát cca 3.600.000 Kč. Na financování tak drahé opravy se podílí několik subjektů (MK
1.200.000 Kč; Arcibiskupství olomoucké 700.000 Kč; Olomoucký kraj 700.000 Kč;
Město Šternberk 700.000 Kč a naše farnost 300.000 Kč.
Do veřejné soutěže se přihlásilo 5 stavebních firem, přičemž ve výběrovém
řízení byla vybrána firma BÁČA, Polička, s.r.o. která bude rekonstrukci věží realizovat.
Věže tedy budou kompletně renovovány, jedinou změnou bude jiný materiál plechu
krytiny báně. Po konzultaci s Památkovým ústavem se rozhodlo, že krytina plechu
bude měděná. Mezi návrhy jak věže opravovat byla i možnost snést věž dolů pomocí
jeřábu, vítězná firma však bude opravu provádět z lešení. Samotná oprava severní věže
se rozběhne již tento týden stavbou lešení. Z tohoto důvodu bude v okolí severní věže
vytvořen stavební prostor a po celou dobu realizace opravy bude uzavřen přístup ke
kostelu ze silnice od hradu. Oprava v letošním roce by měla být dokončena do konce
listopadu.
Jestliže jsem v úvodu psal "jak Pán Bůh dá", tak je zřejmé, že Pán Bůh dal.
Teď je řada také na nás, abychom svému kostelu něco dali. Samozřejmě vás chci

poprosit o štědrost zvláště v mimořádných měsíčních sbírkách, neboť dva měsíce, kdy
se nekonaly žádné bohoslužby, a tudíž i žádné sbírky, jdou znát. A také vás prosím,
abyste opravu věží provázeli svou modlitbou za zdárný průběh, neboť práce budou
probíhat ve velkých výškách... (nejen finančních☺).
P. Antonín Pechal, farář

Další informace o stavebních záměrech v roce 2020

Kromě oprav severní věže farního kostela bychom v letošním roce ve farnosti
Šternberk rádi realizovali i tyto stavební projekty:
1. IV. etapa obnovy střechy farní budovy
Již od roku 2017 probíhá oprava krovu a krytiny střechy fary. Celkově jsme do opravy
investovali přes 3.500.000 Kč. Finančně se na opravě podílí MK (z programu
Havarijního fondu), dále Město Šternberk a Olomoucký kraj. V letošním roce bude
oprava pokračovat předposlední IV. etapou v celkové výši 800.000 Kč. Vzhledem k
téměř kompletnímu finančnímu pokrytí opravy dotacemi se naše farnost podílí jen
částkou cca 100.000 Kč. Práce na střeše provádí: tesařské práce firma vedená panem
Stanislavem Richtrem a klempířské a pokrývačské práce firma pana Martina Pisky.
2. II. etapa restaurování bočního oltáře Poslední večeře Páně
Také tato oprava je z důvodu financování rozložena do více etap. Loni se realizovala I.
etapa v celkové hodnotě 315.00 Kč. Finančně je tato akce dotována MK, Městem
Šternberk a naší farností (náš loňský příspěvek 5.000 Kč). Letošní II. etapa je vyčíslena
na 495.000 Kč, přičemž 400.000 Kč dá MK, 50.000 Kč donátor umění a 45.000 Kč
naše farnost. Restaurování provádí pan Martin Parobek.
3. vybudování nového sociálního zázemí v 2. poschodí fary
Dlouhodobě nevyhovující sociální zázemí pro účastníky různých akcí, které se konají v
2. poschodí fary, bylo nahrazeno novým řešením. Pro nové sociální zařízení byla
vyčleněna poslední místnost na chodbě, přičemž byl zvětšen počet toalet a zajištěn
adekvátní komfort pro hosty kulturních či pastoračních akcí. V loňském roce bylo
proinvestováno 350.000 Kč (dotace Olomoucký kraj 200.000 Kč; Arcibiskupství a
farnost 150.000 Kč). V roce 2020 již byly téměř dokončeny úpravy sociálního zázemí v
celkové hodnotě 252.000 Kč (Olomoucký kraj 90.000 Kč; Arcibiskupství 50.000 Kč;
naše farnost 112.000 Kč). Práce prováděla firma Zendulka. Jestliže dříve právě sociální
zázemí odrazovalo od pořádání veřejných akcí, tak jeho dnešní podoba se vyrovná
vysokým standardům. Byly bychom moc rádi, aby prostory v 2. podlaží fary skutečně
sloužili farníkům k jejich rodinným oslavám.
4. oprava střechy kostela Nejsvětější Trojice
V loňském roce se podařilo získat finance na opravu věže a střechy presbytáře
Kostelíčka v celkové hodnotě 1.150.000 Kč. Na opravu přispěly MK 500.000 Kč a
Město Šternberk 600.000 Kč. Letos se mělo pokračovat v opravě střechy, ovšem
vzhledem k škrtům financí byl tento záměr odložen na neurčito. V každém případě
bychom letos rádi zakryly jednu stranu střechy, která je provizorně pokryta pouze
lepenkou. Snad se situace zlepší a budeme moci dokončit nejen opravu střechy, ale i
fasády této jedné z nejstarších budov v našem městě.
Tolik k informacím o stavebním dění ve farnosti v tomto roce. Je toho více, co se do
budoucna plánuje, ovšem jestli se to bude realizovat? Inu: "Jak Pán Bůh dá"

