SBÍRKA NA OPRAVU SEVERNÍ VĚŽE FARNÍHO
KOSTELA UKONČENA!

Drazí přátelé, farníci,
jsem naplněn velkou vděčností Vám všem, kteří jste se zapojili do sbírky na opravu severní
věže našeho farního kostela. Je až neuvěřitelné, že během pouhých 21 dnů (od 8. do 28.
listopadu) se vybrala celá částka, která chyběla k dofinancování opravy severní věže!
Znamená to, že sbírka na severní věž je ukončena a Vaše dary, které můžete i nadále posílat
půjdou od nynějška do fondu opravy jižní věže, která by se měla realizovat v příštím roce
2021. Oficiálně spustíme sbírku na jižní věž kostela až poté, co budeme vědět jakou
částkou bude muset přispět naše farnost. Samozřejmě, že máme rozpočet opravy, ovšem
v této chvíli ještě nevíme, jakou finanční dotaci obdržíme od hlavního donátora
(Ministerstvo kultury) a ostatních významných subjektů, které se zavázaly nás finančně
podpořit (Olomoucký kraj, Arcibiskupství olomoucké a Město Šternberk). O výši finanční
podpory se bude na Ministerstvu kultury rozhodovat až začátkem příštího roku (o průběhu
Vás budu informovat).
Minulý týden ve středu 2. prosince proběhl významný akt vložení schránky do makovice
severní věže. Z Olomouce přijel pomocný biskup Msgre. Antonín Basler a město Šternberk
zastupoval jeho starosta Mgr. Stanislav Orság. Na místě jsme se přesvědčili o zručnosti
klempířů, kteří v těchto dnech pokrývají střechu věže měděným plechem. Jakousi
„třešničkou na dortu“ bude ukotvení třímetrového železného kříže, který se nyní nachází
v chodbě fary, máte tak jedinečnou možnost tento obrovský kříž shlédnout. Ještě jednou
DĚKUJI všem dárcům a vyprošuji Boží požehnání. .
10.147,- Kč……chybějící částka k dofinancování
opravy severní věže k 27.11.2020
Přijaté dary:
28.11 10.000,- /na účet/
29.11. 2.000,- /na účet/
30.11. 3.000,- /na účet/
30.11. 4.000,- /na účet/
30.11. 1.000,- /na účet/
30.11 20.000,- /osobně/
2.12.
2.000,- /na účet/
3.12.
2.000,- /na účet/
4.12.
2.000,- /osobně/
4.12.
1.000,- /osobně/
47.000,- Kč.…..přijaté dary na opravu věže (28.11.-5.12.2020)

0 Kč…chybějící částka k dofinancování opravy severní věže k 29.11.2020!!!
36.853,- Kč.…..přijaté dary na opravu jižní věže (29.11.-5.12.2020)
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 jižní věže
napište do poznámky VĚŽ)
Budete-li potřebovat potvrzení o přijetí daru, tak vám je rádi vystavíme.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
2. NEDĚLE ADVENTNÍ

6. PROSINCE 2020

Č. 46

Texty Božího slova dnešní neděle
1. čt. – Iz 40,1-5.9-11; 2. čt. – 2 Petr 3,8-14, Evangelium: Mk 1,1-8
Žl 80 * Pane, ukaž nám své milosrdenství!
NST 7:30 za + manžela, syna a živou rodinu Martinkovu
Klášter
8:00 mše svatá
neděle 6. prosince
Farní kostel 9:00 za + rodiče, jejich syna, vnučku a za živou
2. NEDĚLE
rodinu Šemberovu a Kořenkovu
ADVENTNÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 7. prosince
NST 18:00 za + Jaroslava Zajíčka a Boží požehnání pro
Památka sv. Ambrože,
biskupa a učitele církve
Marii Zajíčkovou, živou rodinu a za duše v oč.
úterý 8. prosince
Farní kostel 6:30 mše svatá
Slavnost PANNY
Klášter 7:30 mše svatá
MARIE, POČATÉ BEZ
Farní kostel 18:00 za + Marii a Arnošta, za živou a + rodinu
POSKVRNY
Fadrnou a za duše v očistci
PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Klášter 7:30 mše svatá
středa 9. prosince
NST 18:00 za + manžela Miloslava Suka a za živou
Sv. Jana Didaka
Cuauhtlatoazina
a + rodinu a za duše v očistci
Farní kostel 6:30 mše svatá
čtvrtek 10. prosince
Klášter 7:30 mše svatá
Panny Marie
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Loretánské
Šternberk F 17-18 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30 mše svatá
pátek 11. prosince
Sv. Damasa I., papeže
Sv. Leopold 18:00 za + Elvíru Součkovou a za duše v očistci
sobota 12. prosince Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Panny Marie
Guadalupské

Klášter 18:00 mše svatá

NST 7:30 za živou a + rodinu Burianovu a Machovu
Klášter 8:00 mše svatá
3. NEDĚLE
Farní kostel 9:00 za + manželku Annu Klápšťovou
ADVENTNÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Sbírka na misie
Jívová 11:00 mše svatá
ÚMYSL ŽIVÉHO RŮŽENCE PROSINEC: za ukončení epidemie a z všechny zdravotníky
neděle 13. prosince

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.

PLATNÉ INFORMACE PRO FARNOST ŠTERNBERK

BOHOSLUŽBY
1. mše svaté budou podle obvyklého pořádku
2. na bohoslužbách je povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí
30 % míst k sezení. Znamená to, že v kostelích a kaplích naší farnosti se bohoslužby může
účastnit nejvýše:
v Kostelíčku (NST) 40 osob
ve farním kostele (Zvěstování Panny Marie) 150 osob
v klášterní kapli (sv. Anežky) 30 osob
Rezervace místa na mši svaté není potřeba (výjimkou je nedělní mše svatá v klášterní
kapli, kde je rezervace nutná), jak se však naplní povolená kapacita, nebudete do kostela
vpuštěni. proto přijďte, co nejdříve (v neděli se půl hodiny před začátkem mše modlíme
svatý růženec)
3. Při bohoslužbách se:
hromadně nezpívá (zpívat může maximálně 10 lidí)
nepodávají se ruce při pozdravení pokoje nepřinášejí se obětní dary
přítomní věřící mají zakrytá ústa!
rozestupy 2 m (členové rodiny mohou být u sebe)
SVÁTOST SMÍŘENÍ
1. půl hodiny před začátkem mše svaté
2. během adorace ve čtvrtek
ADORACE
1. v kostele NST ve čtvrtek od 11:00 do 12:00
2. ve farním kostele Zvěstování P. Marie ve čtvrtek od 17:00 do 18:00
POHŘBY A SVATBY
pouze v omezeném počtu:
maximálně 150 osob ve farním kostele
maximálně 40 osob v Kostelíčku
Vzhledem k tomu, že protiepidemické opatření se mohou měnit, tak prosím, sledujte
aktuální informace na našich webových stránkách.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty Slavnosti Panny Marie (8.12.):
1.čt. Gn 3,9-15.20 * 2.čt. Ef 1,3-6.11-12 * Ev. Lk 1,26-38
Lektoři : ZPM – Nováková V., Bajer T.
Texty příští neděle (13.12.): 1.čt. Iz 61,1-2.10-11 * 2.čt. 1 Sol 5,16-24 * Ev. Jan 1,6-8.19-28
Lektoři: NST – Martinková L., Chmelová F.; ZPM – Smyčka J., Smyčková J.
AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽBY UKLÍZENÍ SNĚHU
Prosím muže, aby věnovali pozornost rozpisu služeb uklízení sněhu na letošní zimu
2020/2021. Budeme rádi, když se zapojí noví brigádníci.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
8.12. - Šrámek K., Knopf P., Novák Š.
13.12. - Nikl V., Vyvozil M.,st., Vyvozil M,ml.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Jelikož jsem minulý týden nestihl navštívit všechny nemocné, tak budu v návštěvách
pokračovat v pátek dopoledne 11. prosince.
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 – středa 13:15
3.-5. třída – středa 13:15
6.-7. třída – středa 14:10
8.-9. třída – pondělí 16:00
PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE SBÍRKA NA MISIE
Každý rok je třetí neděle v měsíci tzv. nedělí misijní. Součástí této neděle je i finanční
sbírka na misie. Vzhledem k tomu, že v říjnu nebyly konány mše svaté, bude se sbírka na
misie konat příští neděli 13. prosince při mši svaté.
MISIJNÍ VÝDEJNÍ OKÝNKO
V neděli 13. prosince po nedělní mši svaté nabídneme drobné vánoční výrobky Králíčků a
zručných maminek. Respektujte, prosíme, na Křížové chodbě dvoumetrové rozestupy.
Veškeré vaše dary za výrobky odešleme jako vždy na Papežská misijní díla na pomoc
dětem. https://www.missio.cz/ "Děti dětem."
ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA I. POLOLETÍ 2021
2021
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.
PŘEDVÁNOČNÍ ZDOBENÍ NAŠEHO KOSTELA
V sobotu 19. prosince se budou připravovat stromky, stavět Betlém a uklízet kostel.
Od 8:00 budou muži připravovat stromky ke zdobení.
Od 9:00 budou děti a mládež zdobit stromky
Od 13:00 velký předvánoční úklid kostela - všechny úklidové skupiny.
Prosím, přijďte pomoci - občerstvení a teplý čaj bude zajištěn.
PRODEJ NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ 2021
Nástěnné kalendáře, které jste si závazně objednávali u pana Josefa Šindlera se budou
prodávat po mších v neděli 13. a 20. prosince, a to jak v Kostelíčku, tak ve farním kostele.
Cena kalendáře je 200,-Kč.
MOŽNOST OBJEDNÁNÍ STOLNÍHOKALENDÁŘE 2021
Vzhledem k tomu, že letos nevyjde stolní kalendář děkanátu Šternberk, bude možnost
objednávky stolního kalendáře s církevní tematikou a liturgickými svátky. Objednávky
přijímám do úterý 8. prosince.

