cca od jeho 60 let věku omezovala jeho téměř 95% hluchota, trpěl také tinitem a později
projevy svého stáří. Všechny nesnáze nesl velmi statečně a své starosti obětoval ve
prospěch Církve. Pro jeho široké znalosti teologie, historie i přírodních věd si ho oblíbily
mnohé osobnosti a později jeho osobní lékaři.
Na žádost nejdůstojnějšího otce arcibiskupa Jana Graubnera ocenil P. Antonína v roce 2010
Svatý Otec Benedikt XVI. u příležitosti jeho 85 let života titulem monsignore (Mons.) za
věrnost a lásku k církvi a Svatému otci.
Ve svých 87 letech přijal Otec Antonín nabídku Marie Ličkové, provdané Ryšavé k prožití
svého důchodu v její rodině v Brně-Žabovřeskách, kde žil dalších 9 let. Čas trávil
modlitbou, které věnoval mnoho hodin denně, dále čtením a psaním, dopisoval si s mnoha
přáteli a bývalými farníky, stále dokázal komunikovat nejen v rodném jazyce, ale i v
němčině. V den své smrti byl zaopatřen svátostí nemocných, přijal eucharistii a večer ve 20
hodin o svátku Nanebevzetí Panny Marie tiše a pokojně odevzdal spolu s Pannou Marií v
kruhu svých nejbližších svou duši Pánu. Jeho život, příklad, modlitby, statečnost a
svědectví víry ovlivnilo a přivedlo k dobrému mnoho jeho farníků, přátel a známých.
Deo Gratias!

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
neděle 22. srpna
21. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí 23. srpna
Sv. Růženy z Limy,
panny

úterý 24. srpna
středa 25. srpna

Mimořádná měsíční sbírka na opravu jižní věže, která se konala minulou neděli
vynesla 23.269,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Moc si Vaší štědrosti
vážím.

Č.
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Žalmová odpověď: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Památka sv.
Bartoloměje, apoštola

AKTUALITY: OPRAVA JIŽNÍ VĚŽE
Celková cena opravy jižní věže …………
4.134.728,- kč
V červenci bylo vyhověno naší žádosti a Ministerstvo kultury nám z rezervního fondu
uvolnilo částku 200.000 Kč, čímž se podíl farnosti snížil z 834.728 Kč na 634.728 Kč.
Finanční podíl farnosti Šternberk:
634.728 Kč……celkový podíl farnosti
572.283 Kč……stav konta „Jižní věž“ k 13.7.2021
62.445 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

22. SRPNA 2021

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Bl. Dominika Metoděje
Trčky, kněze a muč.

čtvrtek 26. srpna
pátek 27. srpna
Památka sv. Moniky

sobota 28. srpna
Památka
sv. Augustina, biskupa
a učitele církve

neděle 29. srpna
22. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Klášter 7:30
NST 18:00

za + rodiče, + bratra a za duše v očistci
mše svatá
mše svatá
za farníky
mše svatá
POUTNÍ MŠE SVATÁ
mše svatá
na poděkování za 90 let života s prosbou
o Boží požehnání pro celou rodinu

Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
vnoučata, pravnoučata a jejich rodiče
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Hlásnice 18:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + maminku a za duše v očistci
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00

za a + rodinu Dostálovu, Šafářovu a za d. v o.
mše svatá
mše svatá
za + rodinu Vyvozilovu, Skalovu, Fadrnou,
Dieselovu a za duše v očistci
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
SRPEN 2021: za naše nemocné farnice Aničku a Radanku
SLUŽBA LEKTORŮ VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (29.8.): 1.čt.Dt 4,1-2.6-8* 2.čt.Jak 1,17-27* Ev.Mk 7,1-15.21-23*
Lektoři: NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Švecová P.; Richter S.
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.

Všechny farníky, tedy mládež, rodiny s dětmi, seniory z farností Šternberk, Jívová,
Mladějovice, Horní Loděnice a Újezd srdečně zveme na

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
v sobotu 28. srpna 2021

Na tomto posvátném místě poděkujeme naší nebeské přímluvkyni za její ochranu a zároveň
si budeme vyprošovat požehnání pro nás, pro naše rodiny a pro naše farnosti. Tento den se
na Svatém Hostýně koná Arcidiecézní pouť rodin, po mši svaté bude bohatý program
zvláště pro děti. Pontifikální mše svatá začne v 10:15 hodin.
Odjezdy autobusů:
z Újezdu u Uničova (od kostela) v 7:40
z Mladějovic (od autobus. zastávky) v 7:45
ze Šternberka z Dvorské a od Psychiatrické léčebny v 8:00.
Návrat do 17:00.
PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁZDNINY
Vždycky, když něco hezkého prožijeme, tak je důležité projevit vděčnost. Věřím, že jste si
během prázdnin a dovolených odpočinuli a prožili mnoho radostných chvil. Za všechna tato
dobrodiní poděkujeme Pánu Bohu příští neděli 29. srpna ve farním kostele při krátké
adoraci v 16:00. Po adoraci budou požehnány školní aktovky dětí, a poté na zahradě u
táboráku budeme opékat a sdílet prázdninové zážitky. Moc se těšíme zvláště na všechny
školáky.
PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
Nový školní rok se blíží... sice ještě nevíme za jakých podmínek se bude na školách
vyučovat náboženství, a zda nám to vůbec bude umožněno. Přesto prosím rodiče, aby děti,
které nastupují do 1. třídy nebo minulý rok do náboženství nechodily, tyto děti přihlásili –
buď elektronickou poštou (farasternberk@seznam.cz) či SMS (731621117), a to do 1. září.
Děti, které chodily do výuky náboženství nemusíte přihlašovat, zapíšu si je automaticky o
ročník výš. O tom kdy, kde a za jakých podmínek začne výuka náboženství vás budu na
stránkách Zvěstování informovat.
OHLÁŠKY PŘED UZAVŘENÍM CÍRKEVNÍHO SŇATKU
V sobotu 28. srpna uzavřou ve farním kostele ve Šternberku církevní sňatek pan Matěj
Filipi ze Šternberka a slečna Simona Petriščová, rovněž ze Šternberka.

V den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna 2021, zemřel v Brně kněz
olomoucké arcidiecéze Mons. Antonín Pospíšil. S otcem Antonínem jsme se
rozloučili v pátek 20. srpna při mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Soběchlebích (jeho rodné farnosti). Tělo zesnulého bylo uloženo do
kněžského hrobu na místním hřbitově.
Otec Antonín se narodil 14.září 1925 v Horních
Nětčicích, okres Přerov. Studoval Arcibiskupské
gymnázium Kroměříž (1937-1945), poté teologii na
fakultě v Olomouci (1945-1950), na kněze byl
vysvěcen předčasně 11. 12. 1949 v Olomouci, těsně
před uzavřením fakulty v poválečné době.
V letech 1950-1953 byl nuceně nasazen do
„vojenské“ služby u PTP v Mimoni. Byl
pronásledován komunistickým režimem, jako
politicky „nezodpovědný“ byl často překládán a
vyslýchán STB.
Působil ve farnostech: Újezdec u Uherského Brodu
(1954), Nivnice (1954-1955), Štípa (1955-1956),
Uherské Hradiště (1956-1959), Vsetín, Růžďka
(1959-1962), následně bez státního souhlasu a práce
v továrně v Rožnově pod Radhoštěm (1962-1967),
Hranice na Moravě (1967-1968), Andělská Hora,
Rudná pod Pradědem, Dětřichovice (1968-1977), P
ostřelmov, Klášterec (1977-1979), Dlouhomilov, Rohle (1979-1980), Dolany, Jívová,
Olomouc-Chválkovice, Štěpánov (1980-1992), děkanem pro Olomouc-venkov 1990-1992;
Jívová, Domašov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice (1992-2005). Odchod do důchodu v
r.2005, pobyt v Dlouhomilově, v r.2012 se přestěhoval do Brna-Žabovřesk k Ryšavým.
Publikoval v Katolickém týdeníku i jiných křesťanských časopisech, vydal cca 20 knih,
jejichž obsahem byly převážně jeho kázání v jednotlivých cyklech církevního roku a
překlady publikací z němčiny. Otec Antonín byl velký stavitel a budovatel, ve svých
farnostech opravoval kostely, kapličky, kříže i fary, což v době totality nebylo vůbec
jednoduché. V Jívové zbudoval faru zcela novou. V rámci své kněžské služby se věnoval
také mládeži ze všech koutů naší vlasti i ze sousedních států, nejvíce z bývalého NDR, kteří
k němu jezdili na brigády a pomáhali mu s opravami. Otec Antonín se rád mládeži věnoval,
zpívalo se, hrálo a probírala se témata víry, vesmíru, zákonitostí fyziky a matematiky a
všechny aktuální otázky života. Dokázal dát mladým důvěru, svěřit jim zodpovědnost a
duchovně je formoval. Na tyto chvíle a setkávání u Otce Antonína všichni rádi doposud
vzpomínají.
Otec Antonín byl velký mariánský ctitel, všechna svá auta ze zahraničí z organizací Kirche
im Not apod. dostal na nějaký svátek Panny Marie. Vždy říkal, že se o něj Panna Maria
dobře stará. Svěřoval jí všechny záležitosti svého života. Také po celý svůj kněžský život
sloužil každou sobotu mši sv. na úmysly a ke cti P.Marie, soboty měl tedy obsazené. Jeho
životní krédo bylo „Skrze Marii k Ježíši – obětavá služba lidu“, které se mu dařilo
naplňovat. Otec Antonín byl zbožný, radostný a velmi společenský, v komunikaci ho ale již

