AKTUALITY: OPRAVA JIŽNÍ VĚŽE
V minulém týdnu došlo k úplnému odstranění
starého krovu jižní věže. S velkými nadějemi jsme
očekávali, zda se v nějaké schránce nenachází
archiválie a poselství budoucím generacím. Bohužel
ani v jižní věži jsme nic nenašli. Také jsem měl
možnost vyjet výtahem a osobně sledovat postup
demontáže starých součástí věže (viz foto).
V těchto
dnech se
vyrábí
jednotlivé
části
krovu
věže, aby
už
v červenci
mohlo začít kompletování nové střešní
konstrukce.
Děkujeme za všechny vaše dary na opravu jižní
věže, chybí nám sice ještě veliká suma, ale věřím,
že se s vaší pomocí podaří získat zbývající
finance. Pro Váš přehled tedy uvádím stav
našeho konta na opravu 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 29.5.2021
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 NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

30. KVĚTNA 2021

Č. 22

Žalmová odpověď: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
Šternberk F 7:30 mše svatá /volná intence/
neděle 30. května
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ
Šternberk F 10:00 za biřmovance
TROJICE
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 31. května
NST 18:00 na poděkování za 35 let společného života
Svátek Navštívení
s prosbou o Boží požehnání pro rodiny
Panny Marie
Augustýnkovu a Kolčavovu
úterý 1. června
Klášter 7:30 mše svatá
Památka sv. Justina,
mučedníka

Klášter 7:30 mše svatá
NST 10:00 pohřební mše svatá (za + Alberta Juriše)
středa 2. června
NST 18:00 za + manžela Miloslava Suka, za + vnuka
Vašíka, za+ rodiče z obou stran, za živou
a + rodinu a za duše v očistci
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
čtvrtek 3. června
Šternberk F 16:30-18 adorace Nejsvětější Svátosti
Slavnost
TĚLA A KRVE PÁNĚ
Šternberk F 18:00 za + Marii Coufalovou a za živou a za + rodinu
Hradilovu, Vrbovu a Králíčkovu
Klášter 7:30 mše svatá
pátek 4. června
Sv. Leopold 15-18 adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření
1.PÁTEK V MĚSÍCI
Šternberk F 18:00 za + Annu Vonáskovou
sobota 5. června
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Památka sv. Bonifáce,
biskupa a mučedníka
Klášter 18:00 mše svatá
1.SOBOTA V MĚSÍCI

neděle 6. června
10. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00

za živou a + rodinu Vepřekovu a Otevřelovu
mše svatá
mše svatá
na poděkování za 18 let života a za ochranu
Panny Marie
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)
ČERVEN 2021: za oživení naší farnosti a otevřenost ke službě druhým
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

Dnešní neděli 30. května, při mši svaté v 10:00 ve farním kostele ve Šternberku, přijme
z rukou otce biskupa Josefa Nuzíka svátost biřmování
32 kandidátů.
Přijď Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku
dopoledne v pátek 4. června.

budu

ZASVĚCENÍ NAŠICH RODIN NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI PÁNĚ
Tak jako v minulých letech, tak i letos Vám nabízíme možnost zasvěcení Vašich rodin
Srdci Ježíšovu prostřednictvím naší návštěvy u Vás. Tato možnost bude letos během
měsíce června.
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).

navštěvovat

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - BOŽÍ TĚLO
ve čtvrtek 3. června 2021 v 18:00 ve Šternberku
Ani v letošním roce, z důvodu trvajících opatření vlády, nepůjdeme eucharistickým
průvodem ulicemi města, nýbrž zůstaneme v kostele. V 16:30 začne ve farním kostele tichá
adorace a v 18:00 budeme slavit mši svatou. Po ní se v kostele společně budeme modlit před
Nejsvětější Svátostí. Slavnost Těla a Krve Páně je poděkování za dar eucharistie.
Slavnost Těla a Krve Páně v okolních farnostech budeme liturgicky slavit příští neděli 14.
června.
ROZPIS LEKTORSKÉ SLUŽBY
Slavnost Těla a Krve Páně (3.6.): 1.čt. Ex 24,3-8* 2.čt. Žid 9,11-15* Ev. Mk 14,12-16.22-26
18:00 – Švecová P.; Richter S.
NEDĚLE (6.6.): 1.čt. Gn 3,9-15* 2.čt. 2 Kor 4,13-5,1* Ev. Mk 3,20-35*
7:30 – Novákovi; Šrámková D.; 9:00 – Kusmič J., Šrámek K.
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.

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

