SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ NAŠÍ FARNOSTI

Drazí farníci,
aby vztahy v našich rodinách byly zdravé, tak je důležité, aby si každý její člen byl
vědom, že do ní patří, že je přijímán a aby věděl že je důležité nejen od druhých přijímat,
ale druhé také obdarovávat. Dalším důležitým znakem rodiny je, že není uzavřená sama do
sebe, ale že je otevřená pro ostatní. Jestliže to platí o rodině lidské, platí to také o rodině
farní, kterou společně utváříme.
Papež František při jedné své generální audienci zdůraznil: „Církev nemá být
pevností, ale stanem, jenž může stále rozšiřovat svůj prostor a být přístupný všem; církev
má být na cestě, jinak není církví; má se neustále rozšiřovat, aby všichni mohli vstoupit“.
Tato papežova výzva se má konkrétně realizovat v životě farnosti, proto jsme se rozhodli
poprosit vás o vyplnění ankety, jejímž smyslem není shromáždit nějakou tabulkovou
statistiku, ale naslouchat hlasu každého z vás. Věřím, že se k této výzvě neobrátíte zády,
vždyť jde o to, aby nám spolu bylo dobře a abychom společně odstraňovali překážky, které
znesnadňují, lidem hledajícím, nacházet v životě naší farní rodiny Pána Ježíše.
K vašemu zamyšlení nabízíme 5 otázek s prosbou, abyste své odpovědi odevzdali
do neděle 30. května, a to buď formou vyplněného listu do krabice k tomu určené a
označené anebo emailovou poštou na adresu: farasternberk@seznam.cz.

1. Co považujete v naší farnosti za dobře fungující?
2. Co považujete za slabé stránky naší farnosti?
3. Co vám chybí v životě farnosti, co by bylo, dle vašeho názoru,
potřeba změnit?
4. Co by mohlo oslovit občany ve městě, dle vašich zkušeností
a informací z vašeho okolí?
5. V čem konkrétně byste chtěl/a pomoci v rozvoji nových aktivit?
Moc Vám děkujeme za vaši účast v anketě, ale zvláště za váš zájem na růstu a oživení naší
farnosti.
P. Antonín, P. Josef a Pastorační rada farnosti

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
9. KVĚTNA 2021
Žalmová odpověď: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
neděle 9. května
6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

pondělí 10. května
úterý 11. května
středa 12. května
čtvrtek 13. května
SLAVNOST
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

pátek 14. května
Svátek sv. Matěje,
apoštola

sobota 15. května
neděle 16. května
7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Sbírka na opravu
jižní věže farního
kostela

Č. 19

Šternberk F 7:30 na poděkování za dar života a za rodiny
Tomáškovu a Packovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za + Petra a Ludmilu Superatovy
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + Rudolfa Vrbu a za živou a + rodinu
Vrbovu, Hradilovu a Králíčkovu
Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11-12
Újezd u Un. 17:30
Šternberk F 18:00

mše svatá
za živou a + rodinu Baklíkovu a Martinkovu
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření
mše svatá

za + Karolínu Bartošovou a za živou a + rodinu

Klášter 7:30 mše svatá
Šternberk F 18:00 za padlé ve světových válkách
Dalov 16:00 poutní mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 7:30 za + rodiče Mišovy a za živou rodinu
Chmelovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za + rodiče Hesovy a prarodiče Václavkovy
a za duše v očistci
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

Rezervace na mše svaté u sester kapucínek je nutná v neděli na tel.číslo: 731638895.
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.

PŘÁNÍ VŠEM MAMINKÁM
Dnešní den mají svátek všechny maminky, a proto bych vám, drahé maminky, chtěl
z celého srdce poděkovat za přijetí Božího povolání stát se matkou, za přijetí vašich dětí, za
všechnu péči o ně a s tímto poděkováním vám chci popřát a u Pána Boha vyprošovat hodně
radostí ze svých dětí a jednou radost největší – společné přebývání v Božím království!
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 14. května.
RODINNÉ PUTOVÁNÍ
Milí přátelé, pěkně vás zdravím a zvu vás na krátkou procházku do lesa nad Šternberkem, a
to v Týdnu pro rodinu, který probíhá od 8. do 16. května 2021. Nabídka má název Rodinné
putování a je určena pro celé rodiny, během trasy, která začíná u restaurace Na Kiosku (nad
Vincentinem) a je dlouhá cca 1,4 km, najdete 10 stanovišť s úkoly pro malé i větší děti a
třeba i pro vás rodiče. Splněním jednoho z úkolů mohou vaše děti vyhrát také pěknou
knížku (Malý princ, Broučci, Kouzelná třída, Heidi děvčátko z hor, Jde sem lesem,
Robinson Crusoe). 9. května budou mít navíc děti možnost vytvořit dárek pro maminky k
jejich svátku. Na trasu se můžete podívat na přiloženém plakátku. Přeji vám požehnaný den
a ještě jednou vás zvu na Rodinné putování .
Ing. Soňa Šlosarová
Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk
Kostelní nám. 153, 783 91 Uničov
tel.: 721 669 968

POZVÁNKA NA POUŤ DO DALOVA
V sobotu 15. května se u příležitosti svátku
sv. Jana Nepomuckého, kterému je
zasvěcena kaple v Dalově uskuteční pěší
pouť. Ze Šternberka budeme vycházet od
farního kostela (schodiště před kostelem)
v 13:00. Pouť bude završena slavením mše
svaté v 16:00 na zahradě jedné dalovské
rodinky (Švecovi). Srdečně jsou zvány
především rodiny s dětmi pro které bude po
cestě připravena soutěž. Případné informace
rád zodpovím. P. Antonín
.
ROZPIS LEKTORSKÉ SLUŽBY
Slavnost Nanebevstoupení Páně (13.5.) 1.čt. Sk 1,1-11* 2.čt. Ef 1,17-23* Ev. Mk 16,15-20*
18:00 – Nováková V.; Bajer T.
NEDĚLE (16.5.): 1.čt. Sk 1,15-17.20-26* 2.čt. 1 Jan 4,11-16* Ev. Jan 17,11-19*
7:30 – Martinková L.; Chmelová F.; 9:00 – Smyčková J., Smyčka J.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
KVĚTEN 2021: za usmíření v našich rodinách
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Měsíc květen patří té, kterou zveme Královnou Máje, Panně Marii. Během celého měsíce
se v našich kostelích konají Májové pobožnosti: v pondělí, ve středu, a v pátek.
Struktura májových pobožností: 17:20 modlitba svatého růžence
17:45 čtení poučného příběhu
17:55 litanie k Panně Marii
ZPRÁVY Z OPRAVY JIŽNÍ VĚŽE
Celková cena opravy jižní věže …………
4.134.728,- kč
Finanční podíl farnosti Šternberk:
834.728 Kč……celkový podíl farnosti
189.665 Kč……stav konta „Jižní věž“ k 8.5.2021
645.063 Kč……chybějící částka k dofinancování opravy
Jak finančně přispívat na opravu jižní věže? Způsobů je několik:
1. formou bankovního převodu na transparentní účet veřejné sbírky
číslo účtu: 20001-1802820339/0800
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)
3. v hotovosti (buď faráři, kaplanovi nebo ve farní kanceláři paní účetní)
4. při mimořádné měsíční sbírce na opravu věže

