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Moji milí farníci,
opět mám možnost Vás všechny
pozdravit a do Vašich domovů poslat
několik slov. Chtěl bych Vás
především povzbudit k vytrvalosti
v této nelehké době. V médiích často
zaznívají slova díků těm, kteří se
bezprostředně starají o nemocné.
Pomocný biskup Msgre. Josef Nuzík
ve svém dopisu zdravotníkům a všem,
kteří jim pomáhají mimo jiné napsal:
„Mnohým lidem se zdají restrikce
příliš drastické a těžko splnitelné a jen
s obtížemi či nechutí se jim podřizují.
Jsou přesvědčeni, že je to maximum,
co vydrží. Vy (zdravotníci) naopak
pomyslnou hranici snesitelného dennodenně posouváte navzdory riziku, které je s tím
spojeno.“ Toto jsem si měl možnost ještě více uvědomit minulý týden, kdy jsem byl
zavolán do nemocnice k jedné nemocné paní s Covidem. Dříve než jsem byl vpuštěn, tak
mě zdravotní sestra oblékla do ochranného obleku, který mně nechal odhalené jenom oči
(které však kryly moje brýle). Když jsem nemocné paní posloužil, tak jsem se s radostí z
„mundúru“ odstrojil. Představa, že v těchto ochranných oblecích stráví zdravotníci mnoho
hodin své služby mě naplnila nejen respektem k jejich náročné službě, ale také velkým
obdivem. Nestačí však pouze v duchu obdivovat, ale vyjádřit VDĚČNOST.
V jednom článku jsem se dočetl, že vděčnost je nejpřímější cestou , jak se cítit méně
nervózní a stresovaní a více naplnění. Já bych ještě dodal, že vděčností se člověk disponuje
pro setkání s Bohem. Jistě je v životě mnoho věcí, které jsou problematické a bolestivé, ale
na druhé straně je vždy daleko více skutečností v našem životě krásných a pozitivních. Je
velkým, a pro život blahodárným, umění děkovat. Vděčnost je ovšem dovednost, kvalita
(teologicky bychom řekli ctnost), které se musíme v životě učit. Doba, kterou právě
prožíváme je dobrou příležitostí jak se v ctnosti vděčnosti cvičit. Jak? Například takto: Ve
večerní modlitbě křesťana by mělo být i tzv. zpytování svědomí, tedy přehlédnutí celého
prožitého dne. Bohužel, často bývá toto zpytování pojato pouze jako hledání svých selhání
a hříchů, kterých jsme se dopustili. To jistě má svůj smysl, ovšem usíná-li člověk jenom
s pocitem hříšnosti, tak mu to moc pokoje nepřidá. Zkuste každý svůj den zakončit tím, že
si zapíšete tři věci, které vám ten den udělaly radost (a buďte v tom co nejkonkrétnější) a
poděkujte za ně našemu Pánu. Zapište si je předtím, než půjdete spát. S pozitivními
myšlenkami se vám bude daleko lépe usínat, a ráno, až budete vstávat, tak si to přečtěte.
Nový den začne vděčností, a to je ten nejlepší start. Pokud vás čeká setkání s někým, koho
nevidíte úplně rádi (kdo vám energii spíše ubírá…), dejte si za úkol, že oceníte jednu věc,
která je na něm pozitivní. Do setkání s takovým člověkem se tak dostane nové světlo. Také
je moc dobré zamyslet se nad tím, kdo dělá váš život krásnějším a vyjádřit mu svou

vděčnost. A nakonec, přemýšlejte o něčem, co ve svém životě považujete za samozřejmost
(dostatek jídla, mír, zdraví, schopnosti vašeho těla a vaší mysli, …). Poznání, že v mém
životě není nic samozřejmé, ale že je to dar, vede k jednak k úžasu a vděčnosti, ale také
vědomí, že jsem člověkem obdarovaným. A jestliže obdarovaným, znamená to, že mě ten
darující má rád. Tedy jestliže jsem obdarovaným, jsem milovaným!
Drazí přátele, přeji Vám všem požehnaný týden naplněný vděčností. A nezapomeňte
CESTA VDĚČNOSTI JE CESTOU K VĚČNOSTI!
Váš otec Antonín 

TEXTY BOŽÍ SLOVA DNEŠNÍ NEDĚLE

1. čt. – Mdr 6,12-16 * Moudrost se dává nalézt těmi, kdo ji hledají.
Žl 63 * Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!
2. čt. – 1 Sol 4,13-18 * S Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním.
Evangelium: Mt 25,1-13 * Ženich je tady! Jděte mu naproti!

Sestry a bratři, milí přátelé.
K liturgickým čtením dnešní neděle mi dovolte několik myšlenek:
Blížíme se k závěru liturgického roku (již přespříští neděli budeme slavit Slavnost Ježíše
Krista Krále) a tak „tón“, kterým k nám budou v následujících dnech promlouvat biblická
čtení jsou více zaměřena na připravenost a očekávání; očekávání setkání s Králem, Ježíšem.
1) Jsme lidmi, kteří ještě dokážou očekávat budoucnost? Ve smyslu Božího překvapení,
Boží novosti, která vstupuje do našich životů? Anebo už jsme se příliš „zabydleli“ a zvykli
si v pohodlí svého života, takže bychom hlavně za žádnou cenu nechtěli nic měnit? Tento
motiv najdeme v biblických textech velmi často vyjádřen. Mluví se o něm nejen v dnešním
evangeliu, ale je vůbec motivem celého evangelia. A to konkrétně na místech, kde Ježíš
vybízí lidi, se kterými se setkává: „Pojď a následuj mě!“ Ježíš tedy zve na cestu, ven
z našich zažitých a zabydlených „domovů“ našeho srdce. Musíme si přiznat, že je nám
všem blízké smýšlení „už se mi nic nechce v životě měnit“. Jenže je tento životní postoj tím
správným i v Božím pohledu? Život s Kristem nás tak vybízí, abychom byli lidmi naděje:
tj. hledět do budoucna s radostným očekáváním.
2) V dnešním evangeliu se ústřední postavou stává ten, o kterém se tam možná nejmíň
mluví: a tím je ženich. Jestliže Ježíš toto podobenství vypráví jako podobenství o Božím
království, má tímto ženichem na mysli sebe. A to je velmi důležitý rozměr našich životů,
který prožíváme stále znovu při slavení eucharistie: setkáváme se s Ženichem, který se
zasnoubil se srdcem každého z nás. A to nejen nějak slovy, na oko… ale svou krví, svým
tělem, které pro nás obětuje. Kdosi řekl, že pravou barvou lásky není barva červená, ale
hnědá: totiž barva zaschlé krve, která byla obětována. A právě toto Ježíš, Ženich, vykonal
pro každého z nás.
3) I když jsme teď omezeni v možnostech shromažďování k liturgii, velmi vám všem přeji,
abyste přes všechny bariéry, které nám staví doba anebo které si někdy stavíme i my sami,
dokázali prožívat neděli v rodinném kruhu (slavením liturgie, slavením rodinného
společenství) jako čas stráveným s Ženichem. On není limitován žádnými zdmi a žádným
pohledem na hodinky; pro každého z nás má dost času a prostoru, aby mezi nás přišel. Byť
nás snad stereotyp těchto dnů může ubíjet a brát radost ze života, je tu stále Ten, který
přichází jako Ženich – a s ním přichází svatební veselí do našich domovů! Moc vám přeji,
abyste ve svých rodinách byli dostatečně kreativní a nápadití, jak tuto svatební hostinu,
setkání s Ženichem, zejména o nedělích prožívat!
Požehnanou neděli vám všem přeje Josef Mikulášek, kaplan

INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍ OPRAVĚ
SEVERNÍ VĚŽE FARNÍHO KOSTELA
Největší stavební událostí v naší šternberské farnosti
v letošním roce je oprava severní věže farního kostela.
To, že obě věže našeho kostela volají po kompletní
rekonstrukci bylo zřejmé už z pouhého pohledu na
kostel z ulic našeho města. Realizaci této opravy však,
jak to u velkých staveb bývá, bránil nedostatek
finančních prostředků. V roce 2020 se však naší
farnosti podařil opravdu husarský kousek, když byl
záměr opravy našeho farního kostela zařazen do
programu „Záchrana architektonického dědictví“,
který vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR. Tento
program garantuje dotovat opravy významných
kulturních objektů větší částkou v několika etapách.
Náš schválený projekt zahrnuje kromě rekonstrukce
obou věží také výměnu poškozených či dožilých trámů
střechy.
Částka o kterou jsme MK žádali byla 2 mil. Kč, ovšem nakonec byla naší farnosti pro rok
2020 schválena částka 1.450.000 Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet opravy jedné věže byl
vyčíslen na cca 4 mil. Kč bylo zřejmé, že aby mohla oprava začít, musí se sehnat ještě
dalších 2,5 mil. Kč. A tak zároveň s přípravou projektu probíhala jednání s několika
institucemi o jejich podpoře našeho záměru. K finanční podpoře se následně zavázaly
Arcibiskupství olomoucké, Olomoucký kraj a Město Šternberk, každý částkou 700.000 Kč.
Zajištění chybějící částky, tedy 450.000 Kč, zůstalo na naší farnosti.
Poté, co jsme v únoru 2020 dostali informaci o zařazení do Programu, bylo nutné zajistit
výběrové řízení na dodavatele stavby. Z tohoto vyšla vítězně firma BÁČA Polička, s.r.o.,
která nabídla nejlepší cenu. Tato firma nám nebyla neznámá, neboť v nedávné době
opravovala střechu šternberského kláštera.
Lešení začali řemeslníci stavět na začátku června. Vzhledem k náročnosti byla lešenářská
konstrukce dokončena 8. července. Poté se začalo s odstraňováním plechové krytiny a
následně i s rozebíráním dřevěných konstrukcí věže. S očekáváním jsme sledovali odkrytí
makovice, zda se v ní nenacházejí
nějaké
historické
dokumenty.
Bohužel žádné v ní nebyly. Poté, co
byly vyjmuty všechny trámy krovu se
zjistilo, že skutečný objem dřevěných
prvků je o něco vyšší než bylo
uvedeno v projektu (před započetím
opravy se projektant bohužel nemohl
dostat do krovu věže), tudíž cena díla
musela být navýšena.
Teď na začátku listopadu je nová
konstrukce krovu věže již usazena a
tesaři začali s bedněním. Poslední fází
opravy pak bude opláštění věže

novým měděným plechem. Celá rekonstrukce měla být dokončena do konce listopadu,
nakonec se termín dokončení protáhne o dva týdny.
CELKOVÁ CENA OPRAVY SEVERNÍ VĚŽE …………3.974.705 Kč
3.557.203 Kč……vysoutěžená cena
111.000 Kč……stavební dozor, BOZP, výběrové řízení
306.502 Kč……navýšení ceny po zjištění většího objemu krovu
Finance pro opravu severní věže farního kostela ve Šternberku:
1.450.000 Kč……Ministerstvo kultury (Program Záchrany arch. dědictví)
700.000 Kč……Arcibiskupství olomoucké
700.000 Kč……Olomoucký kraj
700.000 Kč……Město Šternberk
424.705 Kč……Farnost Šternberk

36,50 %
17,60 %
17,60 %
17,60 %
10,70 %

Finanční podíl farnosti Šternberk:
424.705 Kč……celkový podíl farnosti
144.705 Kč……farnost zaplatila
280.000 Kč……chybějící částka k dofinancování opravy
Drazí farníci, děkuji Vám všem,
že se zajímáte o dění v naší
farnosti a že se podílíte i svými
financemi na zkrášlování našeho
kostela. Chtěl bych se však na vás
nyní obrátit s velikou prosbou. Jak
jsem už uvedl dříve, částka kterou
se farnost podílí na realizaci
opravy severní věže je poměrně
vysoká. Vzhledem k vysoutěžené
ceně díla opravy to nakonec činí
425.000 Kč. Vzhledem k současné
situaci, kdy v kostele nejsou
obvyklé nedělní sbírky, přišla naše
farnost o nejdůležitější zdroj
příjmů. Proto Vás velmi prosím, abyste finančně podpořili opravu severní věže, kde
potřebujeme ještě 280.000 Kč.
Vzhledem k tomu, že se nekonají nedělní bohoslužby, a nemůžete tak přispívat při
pravidelné sbírce můžete dát své finanční dary několika způsoby:
1. v hotovosti (buď faráři, kaplanovi nebo ve farní kanceláři paní účetní)
2. formou bankovního převodu na běžný účet farnosti Šternberk
číslo našeho účtu: 1802820339/0800
pokud chcete přispět přímo na opravu věže napište do poznámky VĚŽ
Budete-li potřebovat potvrzení o přijetí daru, tak vám je rádi vystavíme.
Informace o tom, kolik už máme vybráno na opravu věže budou uvedeny na stránkách
Informátoru Zvěstování.
Ještě jednou prosím o Vaši podporu a již předem děkuji všem přispěvatelům, že svou
štědrostí pomáháte budovat nejen krásu našeho chrámu, ale také společenství naší farnosti.
S vděčností a úctou váš otec Antonín 

