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
ZPRÁVY Z OPRAVY JIŽNÍ VĚŽE
Celková cena opravy jižní věže …………
4.134.728,- kč
Finanční podíl farnosti Šternberk:
834.728 Kč……celkový podíl farnosti
193.665 Kč……stav konta „Jižní věž“ k 15.5.2021
641.063 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

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

16. KVĚTNA 2021

Č. 20

Žalmová odpověď: Hospodin si zřídil na nebi trůn.
neděle 16. května
7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Sbírka na opravu
jižní věže farního
kostela
pondělí 17. května
úterý 18. května
středa 19. května
čtvrtek 20. května
Památka sv. Klementa
Marie Hofbauera, kněze

pátek 21. května
sobota 22. května
Sv. Rity z Cascie,
řeholnice

neděle 23. května
SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO

Sbírka na
církevní školy

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
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za 35 let společného života
Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + babičku Marii Slámovou, + jáhna Jiřího
Slámu a za + tetu Hanu Havránkovou
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření
Hlásnice 18:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
Šternberk F 18:00 na poděkování za 20 let života
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
Farní kostel 19-20 adorace Nejsvětější Svátosti
Farní kostel 20:00 mše svatá z vigilie slavnosti Seslání Ducha Sv.
Šternberk F 7:30 za Boží požehnání pro rodiny Sukovu
a Brázdilovu a za farnost
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za + Romana Špačka
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.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
KVĚTEN 2021: za usmíření v našich rodinách
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.

RODINNÉ PUTOVÁNÍ
Ještě dnešní neděli si můžete se svými dětmi udělat krátkou procházku do lesa nad
Šternberkem. Rodinné putování je určeno 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).

SVATODUŠNÍ VIGILIE VE ŠTERNBERKU – 22. KVĚTNA
Srdečně Vás všechny zvu na svatodušní vigilii, kterou vstoupíme do Slavnosti Seslání
Ducha Svatého.
19:00 – adorace Nejsvětější Svátosti (kaple sv. Leopolda)
20:00 – lucernárium - zapálení a požehnání ohně (rajská zahrada)
mše svatá o vigilii Seslání Ducha Svatého (farní kostel)
VZPOMÍNKA NA POUŤ DO DALOVA

BIŘMOVÁNÍ VE ŠTERNBERKU 30. KVĚTNA 2021
V neděli 30. května, při mši svaté v 10:00 ve farním kostele ve Šternberku, přijme z rukou
otce biskupa Josefa Nuzíka svátost biřmování
31 kandidátů.
Program blízké přípravy pro biřmovance:
V pátek 21. května začne devítidenní bezprostřední
příprava (novéna), která vyvrcholí v sobotu 29. května.
Pátek 21.5. - poslední modlitební setkání zaměřené na
různé typy modliteb. Zahájíme slavením mše svaté
v 18:00, po níž bude následovat cca půlhodinová
modlitba
Sobota 22.5. – svatodušní vigilie (viz výše)
Neděle 23.5 – Pátek 28.5. od 18:50 bude ve farním kostele asi půlhodinová modlitba před
svatostánkem, při níž budeme vyprošovat otevřená srdce našich biřmovanců pro dary
Ducha Svatého.
Na tuto modlitbu jsou zváni především biřmovanci a jejich kmotři, ale také všichni, kteří
chtějí modlitbou podpořit naše biřmovance. Po modlitbě bude příležitost přijmout svátost
smíření (biřmovanci a kmotři).
Sobota 29. května v 16:00 ve farním kostele bude nácvik slavnosti.
Vzhledem ke stále platným omezením nebude možné, aby na tuto slavnostní mši svatou
přišli všichni farníci. Přednost dostanou rodiny a příbuzní biřmovanců a kmotrů.
Podrobnosti k průběhu slavnosti naleznete v příštím informátoru.
Prosím Vás, všechny farníky, abyste ve svých modlitbách pamatovali na naše
biřmovance a svou přítomností na nedělní slavnosti vyjádřili Bohu díky za dary
Ducha Svatého, kterými posiluje naše farní společenství.
ROZPIS LEKTORSKÉ SLUŽBY
NEDĚLE (23.5.): 1.čt. Sk 2,1-11* 2.čt. 1 Kor 12,3-7.12-13* Ev. Jan 20,19-23*
7:30 – Suk O.; Břečková L.; 9:00 – Martinková M., Martinka P.

Do Božího království se jde společně…

Kostel vyzdobený Boží krásou …

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Děti se pomalu vrací do školy, ovšem za určitých podmínek. Výuka náboženství na školách
stále není možná. 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
ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA II. POLOLETÍ 202
2021
Od dnešní neděle máte možnost objednat si intence mše svaté pro II. pololetí tohoto roku.
Zapisuje se na faře v úřední hodiny, a také v sakristii po mši svaté. Upozorňuji, že intence
na nedělní mše svaté, o které je největší zájem, budeme zapisovat nejvýše dvě. Intence
všedních dnů nebudou počtem omezeny.

