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
210.052 Kč……stav konta „Jižní věž“ k 22.5.2021
624.676 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
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 23. KVĚTNA 2021
Žalmová odpověď: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!
neděle 23. května
SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO

Sbírka na
církevní školy
pondělí 24. května
Památka Panny Marie,
Matky církve

úterý 25. května
středa 26. května
Památka sv. Filipa
Neriho, kněze

čtvrtek 27. května
Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného
kněze

pátek 28. května
sobota 29. května
neděle 30. května
SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE

Č. 21

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
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Kořenkovu a Šemberovu
Klášter 7:30
Šternberk F 18:00
Klášter 7:30
NST 18:00

mše svatá
mše svatá
mše svatá
za Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro dceru Lenku

Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření
Šternberk F 18:00 mše svatá
Klášter 7:30
Těšíkov 18:00
Šternberk F 18:00
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
Újezd u Un. 18:30
Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 10:00
Jívová 11:00

mše svatá
mše svatá
na poděkování za dar života a víry
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá /volná intence/
mše svatá
mše svatá
za biřmovance
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.

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:
Neděle 23.5 17:45 ve farním kostele ZPM
Pondělí 24.5. v 17:45 v Kostelíčku NST
Úterý 25.5 v 17:45 ve farním kostele ZPM
Středa 26.5. v 17:45 v Kostelíčku NST
Čtvrtek 27.5 v 17:45 ve farním kostele ZPM
Pátek 28.5 v 17:45 ve farním kostele ZPM
V těchto cca 15minutových modlitbách budeme spolu
s biřmovanci prosit za dar otevřených srdcí pro dary
Ducha Svatého.
Na tuto modlitbu jsou zváni především biřmovanci a jejich kmotři, ale také všichni, kteří
chtějí modlitbou podpořit naše biřmovance.
Od pondělí do pátku (24.5-28.5.) bude možnost přijetí svátosti smíření, zvláště pro
biřmovance a kmotry: 17:15-17:45; 18:30-19:00. Připomínám, že před přijetím svátosti
biřmování je důležité očistit své srdce touto svátostí! Prosím, využijte této možnosti.
Sobota 29.5. v 16:00 ve farním kostele bude nácvik slavnosti. Účast všech biřmovanců je
bezpodmínečně nutná!
Vzhledem ke stále platným omezením nebude možné, aby na tuto slavnostní mši svatou
přišli všichni farníci. Přednost dostanou rodiny a příbuzní biřmovanců a kmotrů.
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 (30.5.): 1.čt. Dt 4,32-34.39-40* 2.čt. Řím 8,14-17* Ev. Mt 28,16-20*
MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Všechny farníky srdečně zvu na modlitbu "Za úctu k lidskému životu", abychom i tímto
způsobem bojovali za ukončení zabíjení nenarozených dětí. Modlitba se koná v kostele
NST ve středu 25. září po mši svaté, která začíná v 18:00.
RODINNÉ PUTOVÁNÍ
Všem, kteří pomohli s přípravou a průběhem „Rodinného putování“ bych chtěl z celého
srdce poděkovat.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Výuka náboženství se až do odvolání opatření, která znemožňují výuku na školách
bude konat na faře!
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
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.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DĚTÍ
DĚTÍ NA FAŘE VE ŠTERNBERKU
Centrum pro rodinu a farnost Šternberk pořádají příměstský tábor na faře ve Šternberku od
26. do 30. července 2021. Přihlášky a více informací na nástěnce v kostele nebo na
webových stránkách Centra pro rodinu (http://sternberk.dcpr.cz/tabory).
MODLITBA ZA ČÍNU
Ve svém dopisu čínským věřícím z května roku 2008 vyjádřil papež Benedikt XVI. mimo
jiné přání, aby se 24. květen, den Panny Marie Pomocnice křesťanů, která je uctívána v
mariánské svatyni Še-šan v Šanghaji, slavil jako den modliteb za církev v Číně. V tento den
jsou katolíci celého světa vybídnuti k modlitbě za všechny katolické křesťany v Číně, kde
je církev věrná Svatému Otci stále pronásledována.
PROHLÁŠENÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ V SITUACI USTUPUJÍCÍ
PANDEMIE NEMOCI COVID-19
Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem
ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu.
Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení
životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly
doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno,
kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši
bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde
přiložila ruku
k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní
vepsána samotným Zakladatelem.
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu
také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly
v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco
a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je
potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je
nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů,
pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou
opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici
nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět
připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu
dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za
překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě
větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají
Biskupové Čech, Moravy a Slezska
Nepomuk, 18, května 2021

