ZNÁME SVOU FARNÍ RODINU?
Drazí přátelé, doba, kterou prožíváme nám stěžuje vzájemné kontakty a jedno přísloví říká:
„Sejde z očí, sejde z mysli“. Abychom tomuto předešli pokusím se v době „koronakrize“
vytáhnout z archívu fotografie z našich společných setkání. A dovolím si Vám dát dva úkoly:
1. Zkuste lidi na fotografii označit jejich jménem a pokud nevíte, tak se pokuste to zjistit.
2. Kdy a kde byla fotka pořízena.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
29. LISTOPADU 2020
Č. 45
Žalmová odpověď: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
NST 7:30 za dar víry pro dceru a vnučku
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 29. listopadu
Mladějovice 8:30 mše svatá
1. NEDĚLE
Farní kostel 9:00 za farníky
ADVENTNÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
pondělí 30. listopadu
Klášter 7:30 mše svatá
Svátek sv. Ondřeje,
NST 18:00 za + rodiče Holíkovi a za dceru Annu
apoštola
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

úterý 1. prosince

Klášter 7:30
NST 18:00
Sv. Leopold 6:30
čtvrtek 3. prosince
Klášter 7:30
Památka sv. Františka
NST 10-12
Xaverského, kněze
Šternberk F 16-18
pátek 4. prosince
Klášter 7:30
Sv. Jana Damašského, Sv. Leopold 15-17:30
kněze a uč. církve
Sv. Leopold 18:00
1. PÁTEK V MĚSÍCI
středa 2. prosince

Nápověda: fotografováno v roce 2010

Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 6:30 mše svatá /volná intence/

sobota 5. prosince
1. SOBOTA V MĚSÍCI

mše svatá
za pravnuka Marka a jeho rodiče
mše svatá /volná intence/
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
svátost smíření a adorace NS
mše svatá /volná intence/

Klášter 18:00 mše svatá

NST 7:30 za + manžela, + syna a za živou rodinu
Martinkovu
Klášter
8:00
mše svatá
2. NEDĚLE
Farní
kostel
9:00
za + rodiče, jejich syna, vnučku a za živou
ADVENTNÍ
rodinu Šemberovu
ÚMYSL ŽIVÉHO RŮŽENCE PROSINEC: za ukončení epidemie a z všechny zdravotníky
neděle 6. prosince

TEXTY BOŽÍ SLOVA DNEŠNÍ NEDĚLE
1. čt. – Iz 63,16-17.19;64,2-7 * Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!
Žl 80 * Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
2. čt. – 1 Kor 1,3-9 * Čekáme, až přijde náš Pán Ježíš Kristus.
Evangelium: Mk 13,33-37 * Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu.

Nápověda: fotografováno v roce 2016

Milí přátelé, sestry a bratři.
Dnešní první adventní nedělí vstupujeme do nového liturgického roku. Vstupujeme tedy
znovu do pomyslného „kruhu“, kterým nás čas, členěný dle liturgických dob, provází.
Vstupujeme do nového období, jednotky-roku, našich životů. Byť má liturgický čas formu
kruhu, Bůh nás zajisté zve k tomu, aby to, co budeme prožívat, nebylo jen prázdným
„opakováním“ čehosi, co už známe, ale aby novým úsekem pro náš život; novým obdobím
plným nacházení Boha v našem životě.

S tímto přáním a očekáváním můžeme vykročit my všichni dnes. A jako každý rok
v adventní době, tak i letos nás bude doprovázet světlo zapalovaných svící na adventním
věnci. Právě v tuto dobu tak může silně vyniknout hloubka symboliky, která se týká
ústřední postavy naší víry, Ježíše Krista, který v evangeliu říká: „Já jsem světlo světa!“ Pán
je tu stále, jako světlo, tj. jako jasný průvodce pro naše životy. Žádná tma – temnota
zimního podvečera a noci anebo temnota která zastíní zář našeho srdce – nemůže přemoci
Světlo Kristovo.
Nabízím dnes k vlastní meditaci a modlitbě několik myšlenek z druhého čtení, kterému
dnes v liturgii nasloucháme, úryvek z Prvního listu apoštola Pavla Korinťanům.
Zaujala mě tam Pavlova slova „musíte vytrvale čekat, až přijde Pán Ježíš Kristus“. Když
my dnes čteme tato slova, mohou se nám zdát jakási podivná nebo snad „nadnesená“.
Musíme si uvědomit, že první generace křesťanů byly přesvědčeny pevně o tom, že Kristův
druhý příchod nebude mít dlouhého trvání; tj. byly přesvědčeny o tom, že se ještě sami zde
na zemi setkají znovu s Kristem.
Je v tom snad nepatrný, ale přitom obrovský rozdíl: zkusme si sami sebe představit, že
bychom stále žili v naději, že už teď, za měsíc, maximálně do roka… se setkáme s Ježíšem
Kristem. Není to tak, že bychom prožívali každý den naprosto jinak? Jistě bychom byli
mnohem „napjatější“ a žili více v očekávání. Takto žili první generace křesťanů… co tím
chci říct? To není nějaké litování nebo naříkání nad tím, že to, co bylo „kdysi“, už dnes
není. Snad jen stojí za to uvědomit si ten rozdíl, v jakém se dnes často nacházíme my:
hlavně nechceme žádnou změnu, spokojili jsme se často sami se sebou, se stavem světa
kolem nás… Zkrátka: nechybí nám přeci jen trochu onoho „napětí“, vycházejícího z touhy
po setkání s Pánem? A pokud se nám nezdá slovo napětí, doplňme si sem slovo naděje!
Jsme lidmi, kteří byli proměněni Kristem, do našich životů byla vložena naděje která
nevychází z nás samotných, ale je směřována na Krista. V něm je plnost naší naděje. A tato
naděje nás směřuje do budoucnosti – prožívat každý den, každou událost, našich životů
nejen jako nějak stereotypní šedou každodennost.
Pavel také v tomto úryvku píše: „V Kristu jste v každém ohledu získali bohatství všeho
druhu, jak v nauce, tak v poznání.“ Líbí se mi tu toto poslední slovo, poznání. Poznáním
zde asi není myšleno pár informací, znalostí, které během života nasbíráme, ale poznáním
je tu myšleno odkrytí, tedy odhalení pravdy skrze naše vlastní spojení s Bohem. Tedy Bůh
nám nabízí realistický pohled na všechno v našem životě – jaké místo ve světě mám já, lidé
kolem mě, moje práce, můj čas… to všechno můžeme vnímat pod oním poznáním, o
kterém Pavel mluví. Pán nám tedy nabízí upřímnost a bezelstnost, radost ze života, který
není mým vlastnictvím, ale posláním: svým životem se radovat z Boží přítomnosti a tuto
radost – nejrůznějšími způsoby – předávat druhým.
Požehnanou neděli přeje P. Josef Mikulášek

PLATNÉ INFORMACE PRO FARNOST ŠTERNBERK

Zatím je stále povoleno, aby se bohoslužeb, svateb a pohřbů účastnilo maximálně 20 osob.
1. mše svaté budou podle obvyklého pořádku (viz rozpis uvedený výše)
Rezervace místa na mši svaté je nutná jen v neděli. Volejte či pište SMS na telefonní číslo
731 621 117 (rezervace místa na bohoslužbě v kapli sester kapucínek oznamte na tel.
731 638 895). Pokud chcete přijít na mši svatou ve všední den, tak svoji účast nemusíte
dopředu nahlašovat.
2. jelikož se v neděli všichni nedostanete na mši svatou, bude možnost přijmout eucharistii
ve farním kostele Zvěstování Panny Marie od 15:00 do 17:00. Starším a nemocným, kteří o

to projeví zájem, přineseme eucharistii domů během týdne (volejte či pište SMS na
telefonní číslo 731 621 117)
3. adorace Nejsvětější Svátosti a možnost svátosti smíření bude:
v kostele NST ve čtvrtek od 10:00 do 12:00
ve farním kostele Zvěstování P. Marie ve čtvrtek od 16:00 do 18:00
4. návštěva farního kostela pro osobní modlitbu po individuální domluvě s knězem
5. pohřby pouze v úzkém rodinném kruhu v maximálním počtu 20 osob
PROSÍM O DODRŽOVÁNÍ VŠEOBECNÝCH PLATNÝCH PODMÍNEK – ZAKRYTÍ
ÚST V UZAVŘENÉM PROSTORU A ROZESTUPY 2 METRY
Vzhledem k tomu, že protiepidemické opatření se budou měnit, tak prosím, sledujte
aktuální informace na našich webových stránkách.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Děti se pomalu vrací do školy, ovšem za určitých podmínek. Když jsem tento týden hovořil
se zástupcem ředitele II. ZŠ bylo mně sděleno, že výuka náboženství v jejich škole nebude
možná, pokud budou do jejich školy přicházet děti i z jiných škol. Z tohoto důvodu jsme se
rozhodli, že výuka náboženství se až do odvolání těchto opatření bude konat na faře.
Od příštího týdne bude výuka náboženství probíhat následovně:
1.-2. třída – začátek výuky v 13:15
3.-5. třída – začátek výuky v 14:05
Výuka vyšších tříd bude obnovena až v následujícím týdnu.
RORÁTNÍ MŠE SVATÉ
Přes platná omezení počtu účastníků bohoslužeb budou i letošní Advent rorátní mše, a to
v úterý a ve čtvrtek v 6:30. Po mši svaté však nebudou snídaně s dětmi () jak bylo
obvyklé v minulých letech. Mše svaté budou ve farním kostele.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 4. prosince.
ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA I. POLOLETÍ 2020
2020
Od dnešní neděle (29. listopadu) máte možnost zapsat úmysly mší svatých pro I. pololetí
příštího roku. Zapisuje se na faře v úřední hodiny, a také v sakristii po mši svaté. Vzhledem
k situaci v letošním roce bude letos možnost zapsat intence i přes telefon (731621117).
Upozorňuji, že intence na nedělní mše svaté, o které je největší zájem, budeme zapisovat
nejvýše dvě. Intence všedních dnů nebudou počtem omezeny.

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.

SBÍRKA NA OPRAVU SEVERNÍ VĚŽE FARNÍHO
KOSTELA JDE DO FINÁLE!

Drazí přátelé, farníci,
když jsme v neděli 8.
listopadu spustili sbírku
na opravu severní věže,
tajně jsem doufal, že by se
nám mohlo podařit vybrat
peníze do konce ledna či
února. Fakt, že dnes, když
uzavírám třetí týden této
sbírky, chybí na kontě
pouhých 10.147 Kč mě
naplňuje velkou radostí z
Vaší vzácné štědrostí. To
nejcennější totiž nejsou
peníze (i když jsou tak
potřebně…), ale vaše
otevřená dlaň a především
srdce.
Tedy
všem

dárcům velmi, velmi děkuji a vyprošuji Boží požehnání.
Jinak k průběhu opravy. Stavbu tento týden opustili tesaři, kteří dokončili tesařské práce a
od pátku na věži pracují klempíři, kteří věž pokrývají měděným plechem. Na středu 2.
prosince je naplánováno vložení pamětní schránky do věže, které by měl být přítomen i
otec biskup Antonín Basler. Do této schránky budou vloženy materiály, které se stanou
naším mementem budoucím generacím Šternberáků.
68.600 Kč……chybějící částka k dofinancování opravy severní věže k 20.11.2020
Přijaté dary:
22.11. 2.000,- /na účet/
24.11. 2.000,- /na účet/
22.11. 10.000,- /na účet/
24.11. 500,- /na účet/
23.11.
200,- /na účet/
25.11. 2.000,- /osobně/
22.11. 2.000,- /osobně/
25.11. 2.000,- /na účet/
23.11. 1.000,- /osobně/
25.11. 1.000,- /na účet/
23.11. 2.000,- /na účet/
25.11. 2.000,- /osobně/
23.11. 1.000,- /na účet/
26.11. 3.000,- /osobně/
23.11. 5.000,- /osobně/
26.11. 1.000,- /osobně/
23.11. 1.000,- /na účet/
26.11. 4.000,- /na účet/
23.11. 2.000,- /na účet/
27.11. 5.000,- /na účet/
23.11. 1.500,- /na účet/
27.11. 2.500,- Kč /osobně/
23.11. 2.000, /osobně/
27.11. 2.000,-Kč /osobně/
24.11.
753,- /na účet/
27.11. 1.000,-Kč /osobně/
58.953,- Kč.…..přijaté dary na opravu věže (22.11.-28.11.2020)
10.147 Kč……chybějící částka k dofinancování opravy severní věže k 28.11.2020

Sbírka na opravu severní věže se setkala s krásnou odezvou, zároveň však děkuji i těm
dárcům, kteří darují finance i na jiné potřeby farnosti (běžný provoz kostela, oprava
bočního oltáře ve farním kostele, IV. etapa opravy střechy fary či II. etapa opravy střechy
Kostelíčka). Od začátku měsíce listopadu jsme přijali tyto finanční dary (od 5.000,-Kč):
4.11. 50.000,- /účet/
8.11.
5.525,- /hotovost/
15.11.
6.250,- /hotovost/
16. 11. 100.000,- /účet/
24. 11.
5.000,- /hotovost/
24. 11.
5.000,- /hotovost/
25. 11. 25.000,- /hotovost/
Finančně přispět na potřeby farnosti či přímo na opravu věží můžete:
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.
O průběhu sbírky na opravu věží budete informováni i v příštím Zvěstování.

