Erwin Olbrich (z Rybníčku) *22.12.1936, +29.12.2019 - 83 let
Jan Ptáček (z Rybníčku) *27.12.1933, +20.01.2020 - 86 let
Květoslava Maková (z Haukovic) *08.10.1951, +06.02.2020 - 68 let
Mladějovice
Božena Vicencová (z Mladějovic) *24.05.1954, +21.03.2020 - 65 let
Bohumila Matoušková (z Mladějovic) *27.02.1931, +01.08.2020 - 89 let
Ludmila Svobodová (z Mladějovic) *18.08.1957, +16.10.2020 - 63 let

OBJEDNÁVKA NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ PRO ROK 2021
Až do 8. listopadu je možnost objednat si pěkný nástěnný kalendář. Předpokládaná cena
kalendáře bude 200,- Kč. Vzhledem k situaci se objednávky přijímají pouze na emailové
adrese: farnikalendar2021@seznam.cz. Do objednávky uveďte jméno, kontakt a počet
kusů). Pokud jste se stihli zapsat na objednávkový arch v kostele, tak už nemusíte psát
mailovou objednávku. Na webových stránkách naší farnosti je nový kalendář k nahlédnutí.
VÝZVA OTCE ARCIBISKUPA JANA K DODRŽOVÁNÍ VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ
Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,
v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na
bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny
základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.
Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření
Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020
na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době
není bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za
normálních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou
hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření
jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci
COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I
kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat,
neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli
bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy příslušná omezení.
Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o
různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení
Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení
v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní
poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni
pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si
připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostředkem, který je vždy
k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby.
Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně
v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.
Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností
získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu.
Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda
Olomouc, 27. října 2020
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Moji milí farníci,
všechny vám moc zdravím v tomto pandemickém čase, který nám znovu přinesl realitu
určitého odloučení. Asi se k Vašemu sluchu doneslo, že také já už jsem se s nemocí
Covid19 potýkal, a tímto bych Vám chtěl moc poděkovat za všechny Vaše modlitby za
uzdravení. Vím, že v současné době i několik našich farníků bojuje s touto novou nemocí, a
tak Vás chci ujistit, že na Vás pamatujeme při každé mši svaté a při modlitbě breviáře.
Jedním z bolestivých dopadů epidemie na život naší farnosti bylo odložení slavnosti udílení
svátosti biřmování. Moc nás to mrzelo, ovšem vzhledem k vysokému riziku přenosu
nemoci jsme se rozhodli pro odložení. Kdy se tato slavnost bude konat ovšem v této chvíli
nevíme, snad to bude v květnu či červnu 2021.
Přestože se sice nemůžeme setkávat při bohoslužbách či jiných pastoračních aktivitách,
přesto můžeme a měli bychom vytvářet živé společenství. Především je tato doba časem
modlitby v rodině, a proto vás, prosím, abyste se společně setkávali u modlitby. Otec
arcibiskup nás ve svém listu (viz Výzva, která je otištěna v tomto Zvěstování) vybízí
k pravidelné modlitbě v 20:00, skrze kterou se můžeme navzájem duchovně propojit.
V neděli sice není možné jít na mši svatou, ovšem to neznamená, že bychom neměli světit
neděli. Internet nabízí velké množství přenosů mše svaté (viz www.mseonline.cz). Další
možností je televizní přenos na TV Noe či poslech rádia Proglas. Jedním z vrcholů
nedělního slavení je přijetí eucharistie ve svatém přijímání. Poté, co bylo vyhlášeno
rozhodnutí o zákazu setkávání se více jak 2 osob přestala sice možnost přijímat eucharistii
v kostele, ale jelikož restrikce dovolují tzv. individuální pastorační péči NABÍZÍME
MOŽNOST PŘIJMOUT SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ KAŽDOU NEDĚLI, A TO TAK, ŽE
K VÁM DOMŮ PŘIJDEME MY KNĚŽÍ! Pokud nám telefonicky, SMS zprávou či
emailem oznámíte Vaše přání přijmout eucharistii, tak k vám velmi rádi zavítáme. Aby čas
kontaktu nebyl dlouhý, tak návštěva kněze bude omezena jen na čas podání svatého
přijímání, tedy se rozhodně nebude jednat o společenské setkání (nechystejte žádné
pohoštění), ale pouze o duchovní službu. Aby svaté přijímání proběhlo uctivě, tak jenom
nachystejte stůl s bílým ubrusem a zapálenou svící. Minulou neděli projevilo zájem 5 rodin,
dnes více jak 15. Máme z toho upřímnou radost, neboť vidět vás osobně a sloužit Vám
svátostmi je pro nás velkým povzbuzením (doufám, že i pro Vás ). Vím, že si někteří
třeba řeknou: „Nebudeme kněze obtěžovat…“ Já Vás chci ujistit, že rozhodně nás tímto
obtěžovat nebudete, ba právě naopak nám uděláte velikou radost.
Co se týče přijetí svátosti smíření, tak opět stačí zavolat, abychom se spolu domluvili na
čase. Pokud by se někdo chtěl pomodlit přímo v kostele, tak se nebojte obrátit na někoho na
faře, rádi Vám kostel otevřeme.
Na závěr těchto pár řádek bych k Vám měl ještě jednu prosbu. K Zvěstování, čili
informátoru farnosti, se teď dostanou pouze k tobě, kteří jej umí otevřít na PC. Jelikož
někteří starší farníci tuto možnost nemají, tak prosím o ochotné dobrovolníky, kteří by
Zvěstování doručili všem farníkům (ozvěte se na tel 731 621 117). Požehnaný čas a už teď
se těším na viděnou. Žehná P. Antonín

TEXTY BOŽÍ SLOVA DNEŠNÍ NEDĚLE

příležitostí, abychom změnili své smýšlení, že „farnost“ to není jen „nedělní mše“, ale že je
tu celé široké moře příležitostí a misie, do které jsme všichni voláni?
ODUPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI V ČASE PANDEMIE
Podmínky pro získání plnomocných odpustků přivlastnitelných pouze duším
v očistci jsou stejné jako jiné roky. Letos však papež tuto možnost rozšířil na celý listopad.

Milí přátelé, sestry a bratři!
Vstupujeme do nového týdne našich životů. Vstupujeme do týdne, který bývá také často
nazýván jako „dušičkový“, a to podle památky Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
Snad nikdy dříve jsem tak často v novinách a na internetu neviděl informace o tom, jaké
budou letošní „Dušičky“. Naše mimořádná doba obrací obvyklá zažitá témata – a snad
emblematicky – odhaluje jako důležité to, co jinak bývá zahaleno závalem mnoha jiných
zpráv (např. o halloweenském veselí): tj. lidský život, lidskou slabost, a také to, že „nikdo
z nás není ostrov“, tedy že všichni lidé jsme před Bohem propojeni.
Právě tato myšlenka, čerpající z názvu několika knih, nás může uvést do
prožívání dalších dnů. Naše „klasické“ hromadné návštěvy hřbitovů a pobožnosti na
místech odpočinku našich předků a blízkých, jsou letos pozastaveny. Využijme však této
možnosti v kruhu rodiny, několika málo blízkých, ať toto období, ve kterém se projevuje
hlubokým způsobem solidarita se všemi těmi, kdo nás předešli na cestě k Pánu, nezůstane
jen promarněnou šancí z naší strany…
To, že se neděje nic „navenek“ jistě neznamená, že se neděje nic „vůbec“.
Takový dojem snad můžeme mít právě v této době… Ale stále pokračujeme v životě
farního společenství. A tak bych vás všechny moc chtěl vyzvat k tomu, abychom to, co se
nám teď jeví jako ztráta, využili ze své strany jako šanci: prostřednictvím nejrůznějších
komunikačních prostředků je možné tvořit stále živou síť farní rodiny. A podotýkám: nejen
někde obecně na internetu, sledováním přenosu mše svaté odněkud, ale tvořením živých
buněk přímo zde u nás.
Napadají mě tak třeba dva způsoby:
1. malá modlitební společenství, ve kterých je možné zastavit se nad úryvkem evangelia
například aktuální neděle; nebo se setkat v přímluvné modlitbě v prosbách za potřebné;
anebo také vytvořit takto prostor, ve kterém je možné vtáhnout děti do Boží blízkosti (např.
na YouTube je kanál pojmenovaný „Vlčí doupě“, ve kterém je vždy pro děti komentováno
evangelium aktuální neděle)
2. jestli teď můžeme něčím jako křesťané svědčit pro okolí, určitě je to vytrvalost a také
solidarita, projevovaná jako zájem o druhé. Snad i toto můžeme relativně jednoduše
uskutečňovat z domovů: co tak zvednout mobilní telefon a zavolat někomu z okruhu
známých/farníků, které jsme třeba již delší dobu neviděli…
A na závěr ještě myšlenku z dnešní Slavnosti Všech svatých:
Nezapomeňme! Je to slavnost nás všech! Protože jsme všichni byli povoláni ke svatosti!
Byť to může znít jako fráze, opak je pravdou! Nebyli jsme posláni jen do nějakého
„průměrného“ života, ale do povolání ke svatosti!
A tomu odpovídá také dnešní první čtení ze 7. kapitoly poslední biblické knihy, knihy
Zjevení apoštola Jana. Mluví se tam o velikém zástupu lidí, kteří směřují do nebeského
Jeruzaléma. Mluví se tam také o tom, že prošli utrpením. To zní aktuálně do naší doby: byť
si to často nechceme přiznat, není to tak, že právě různé zkoušky a obtíže jsou právě těmi
impulzy, které nás posouvají v životě? A vzato do celku církve: není také tato situace

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ V KOSTELE ČI KAPLI
Dvakrát během měsíce listopadu je možné získat odpustky v kostele a to buď 1. a 2.
listopadu nebo místo 2. 11. kterýkoli jiný den v tomto měsíci.
Podmínkou je: svatá zpověď (v rozmezí polovina října až polovina prosince), sv.
přijímání v příslušný den, zřeknout se jakéhokoliv hříchu, modlitba na úmysl Svatého
otce, modlitba Otčenáš a vyznání víry.
MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ NA HŘBITOVĚ
V osmi kterýchkoli dnech v listopadu je možné získat odpustky na hřbitově.
Podmínkou je: svatá zpověď (v rozmezí polovina října až polovina prosince), sv.
přijímání v příslušný den, zřeknout se jakéhokoliv hříchu, modlitba na úmysl Svatého
otce, modlitba za zemřelé.
MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ VE STÁŘÍ A NEMOCI
Během kterýchkoli osmi dnů měsíce listopadu mohou získat odpustky i lidé, kterým stáří či
nemoc brání naplnit výše zmíněné podmínky.
Podmínkou je: úmysl spojit se v duchu s těmi, kteří výše zmíněné podmínky zbožně
naplní, zřeknou se jakéhokoli hříchu, mít úmysl splnit tři podmínky až to bude
možné (svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce), modlitba za
zemřelé před vyobrazením Krista či Panny Marie, NEBO vykonají skutek milosrdenství,
a přitom obětují Bohu nesnáze své nemoci.

1. čt. – Zj 7,2-4.9-14 * Hle – veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů,
plemen a jazyků.
Žl 24 * To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!
2. čt. – 1 Jan 3,1-3 * Budeme vidět Boha tak, jak je.
Evangelium: Mt 5,1-12 * Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu!

OD LOŇSKÝCH DUŠIČEK JSME DO BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
ODEVZDALI TYTO NAŠE ZEMŘELÉ:
Šternberk
Drahomíra Václavíčková (ze Šternberka) *22.04.1927, +19.11.2019 - 92 let
Jiří Kočí (ze Šternberka) *20.03.1926, +26.11.2019 - 93 let
Jaroslav Rousek (ze Šternberka) *22.08.1951, +15.12.2019 - 68 let
Vlasta Hejná (ze Šternberka) *1924, +07.01.2020 – 95 let
Karel Pohanka (z Krákořic) *27.06.1945, +29.02.2020 - 74 let
Věra Mihalovičová (ze Šternberka) *24.04.1940, +07.04.2020 – 79 let
Vojtěch Lovaš (z Oskavy) *18.01.1955, +11.04.2020 - 65 let
Marie Zbranková (z Chabičova) *24.02.1940, +05.05.2020 - 80 let
Jaroslav Kráčmar (ze Šternberka) *13.07.1945, +08.05.2020 - 74 let
Petr Superata (ze Šternberka) *09.05.1931, +25.05.2020 - 89 let
Jozef Galla (ze Šternberka) *11.03.1959, +16.06.2020 - 61 let
Blanka Přikrylová (ze Šternberka) *12.08.1947, +21.07.2020 - 72 let
Anežka Neplechová (ze Šternberka) *1926, +06.08.2020 - 94 let
Jitka Václavíková (z Babic) *15.01.1962, +01.10.2020 - 58 let
Jívová
Svatopluk Přikryl (z Jívové) *19.10.1940, +14.08.2020 - 79 let
Újezd u Uničova
Jan Moucha (z Černětic, okr. Strakonice) *09.10.1959, +22.12.2019 - 60 let

