AKTUALITY: OPRAVA JIŽNÍ VĚŽE

Celková cena opravy jižní věže …………
4.134.728,- kč
Finanční podíl farnosti Šternberk:
634.728 Kč……celkový podíl farnosti
634.728 Kč……stav konta „Jižní věž“ k 25.9.2021
0 Kč……chybějící částka k dofinancování opravy !!!!!!!!!!!!!
Drazí přátelé, milí farníci,
při poslední mimořádné sbírce na opravu věže se při mších vybrala částka 20.617 Kč.
Je pro mě velikou radostí, že se nám tímto společně podařilo završit sbírku na opravu
jižní věže. Když jsme se vloni setkali s vaší velikou přízní a štědrostí, tak jsme
s nadějí hleděli na další výzvu v podobě opravy jižní věže. Přes navýšení rozpočtu,
oproti původnímu plánu, o celých 150.000 Kč se podařilo s Vaším přispěním zajistit
potřebné finance. Chtěl bych Vám všem, kdo jste podpořili opravu věže kostela svým
finančním darem ze srdce poděkovat.
Přestože sbírka na opravu jižní věže je u svého závěru, oprava střechy farního kostela
bude i nadále pokračovat. V průběhu dalších čtyř let by mělo dojít ke kompletní
opravě krovu farního kostela. Jak jistě víte v devadesátých letech došlo k výměně
krytiny, ovšem nedostatek financí vyloučil možnost, aby se zároveň s krytinou
opravil také krov, který již tehdy potřeboval výměnu dožilých trámů (na historických
fotografiích je zachyceno, že před opravou krytiny byl krov na několika místech
vystaven dlouhodobému zatékání, a proto některé části krovu musí být kompletně
vyměněny). V příštím roce by tedy měla proběhnout realizace třetí etapy opravy
střechy farního kostela, a to opravou v mezivěží kostela, tedy té části střechy, která
navazuje na průčelí kostela. V současné době probíhá aktualizace rozpočtu opravy,
ale vzhledem k vysokým cenám materiálu a technicky složité opravě očekáváme cenu
kolem cca 2,5 až 3 milióny Kč.
Jelikož v této chvíli již máme pokryté financování opravy jižní věže, budou
prostředky, které se vybraly při poslední nedělní sbírce převedeny do financování
třetí etapy. Tedy prosíme, abyste i nadále přispívali na opravu našeho farního kostela.
Jak finančně přispívat? 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 KROV)
3. v hotovosti (buď faráři, kaplanovi nebo ve farní kanceláři paní účetní)
4. při mimořádné měsíční sbírce na opravu krovu
Stav konta „KROV“ k 25.9.2021…………19.716 Kč

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Č.

Žalmová odpověď: Pán mě udržuje na živu.
Šternberk F 7:30 za živou a + rodinu Vepřekovu a Machovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 na poděkování Pánu Bohu za 30 let činnosti
neděle 26. září
Charity Šternberk s prosbou o Boží požehnání
26. NEDĚLE
a milosti potřebné ke službě a za všechny
V MEZIDOBÍ
pracovníky, uživatele služeb, dárce a
podporovatele
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter
7:30 mše svatá
pondělí 27. září
NST 18:00 za + Dagmar Sušírovou, za živou rodinu
Památka sv. Vincence
z Paula, kněze
a za duše v očistci
Klášter
7:30
mše svatá
úterý 28. září
Farní
kostel
9:00
na poděkování Pánu Bohu za 25 let společného
SLAVNOST
SV. VÁCLAVA,
života a za duše v očistci
mučedníka

středa 29. září
Svátek sv. Michaela,
Gabriela a Rafaela,
archandělů

čtvrtek 30. září
Památka sv. Jeronýma,
kněze a učitele církve

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za dar života vnoučat Jana
a Pavly
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti

Klášter 7:30 mše svatá
S. Leopold 15-17:45 sv. smíření a adorace
Památka sv. Terezie
Sv. Leopold 18:00 na poděkování Pánu Bohu za 15 let společného
od Dítěte Ježíše, řeholn
života s prosbou o Boží požehnání pro rodinu
1. PÁTEK V MĚSÍCI
Újezd u Un. 18:00 mše svatá (od 17:30 sv. smíření a adorace)
sobota 2. října
Klášter 14:00 mše svatá
Památka svatých
andělů strážných
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá (od 17:00 sv. smíření a adorace)
pátek 1. října

1. SOBOTA V MĚSÍCI

neděle 3. října
27. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

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.

26. ZÁŘÍ 2021

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

za živou a + rodinu Vepřekovu a Machovu
mše svatá
mše svatá
za + P. Stanislava Vaňka při příležitosti
nedožitých 100 let a za farníky
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
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TRIDUUM MODLITEB MATEK
Modlitební triduum matek vyvrcholí dnes v neděli 26. září od 17:30 v kapli sv. Leopolda
(Žalm 150 "Všechno co má dech, ať chválí Hospodina!" ).
SVATOVÁCLAVÝ KONCERT
Římskokatolická farnost Šternberk a komorní sbor Chorus Mittitur vás
srdečně zvou na Tradiční svatováclavský koncert, který se uskuteční v
úterý 28. září 2021 od 17:00 ve šternberském farním kostele Zvěstování
Panny Marie. Účinkují Chorus Mittitur, pod vedením Tamary
Margholdové, a jako hosté vystoupí tanečnice pod vedením Martiny
Brázdilové. Vstupné dobrovolné.
Prosíme o distribuci plakátků, které najdete na stolečku při východu
z chrámové lodi. Pozvěte na tento jistě hezký koncert své přátele a známé.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 1.
října. Návštěva
starších a nemocných farníků v domě s pečovatelskou službou na
Uničovské proběhne příští pátek 8. října.
POZVÁNKA SESTER KLARISEK - KAPUCÍNEK
V sobotu 2. října jsme pozváni do klášterního kostelíka sester klarisek – kapucínek ve
Šternberku na velkou slavnost. Tento den při mši svaté, která začne v 14:00 složí své věčné
sliby sestra M. Nina od Vtěleného Slova. Mše svatá večer nebude.
POZVÁNKA NA BRIGÁDU
Všem účastníkům sobotní brigády velmi děkuji a zvu na další brigádu. Příští brigáda se
bude konat v sobotu v 2. října od 8:30. Prosím ochotné muže, aby mně telefonicky
kontaktovali (731621117). Mockrát děkuji.
FOTOGRAFIE DO NÁSTĚNNÉHO KALENDÁŘE NA PŘÍŠTÍ ROK
Při zpracování nástěnného kalendáře se znovu můžete podílet na jeho tvorbě svými, jistě
vyvedenými, fotografiemi s církevní tématikou (okruh fotek je stále stejný, a to kostely a
jejich interiéry, sochy, kříže, Boží muka v krajině apod.) Od dnešní neděle, tj. 19. 9. 2021
do 13.10. 2021 můžete své digitální fotografie zasílat na mailovou
adresu farnikalendar2022@seznam.cz, a to v počtu max. 2 ks na osobu. Fotografie posílejte
orientované klasicky na výšku a jen v dobré kvalitě. Přiložte text s názvy fotek a své (popř.
autorovo) jméno. Po skončení výběru budou návrhy z uvedené adresy smazány. Děkuji za
vaše příspěvky. J. Šindler.
MĚSÍC ŘÍJEN – MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE
Měsíc říjen je měsícem modlitby svatého růžence. Objevme krásu této modlitby i my v
tomto měsíci - především ve společné modlitbě růžence v našich rodinách.
Měsíc říjen je měsícem modlitby svatého růžence. Objevme krásu této modlitby i my.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ZÁŘÍ 2021: za ty, kteří vedou nebo učí naše děti
ŘÍJEN 2021: za ty, kteří se dostali do těžké životní situace
SLUŽBA LEKTORŮ VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty na sv. Václava (28.9.): 1.čt. Mdr 6,9-21 * 2.čt. 1 Petr 1,3-6;2,21-24 * Ev. Mt 16,24-27*
Lektoři: ZPM - Kusmič J.; Šrámek K.
Texty příští neděle (3.10.): 1.čt. Gn 2,18-24* 2.čt. Žid 2,9-11* Ev. Mk 9,38-48*
Lektoři: NST – Martinková L.; Chmelová F.; ZPM – Nováková V.; Svatoňovi

VÝROČÍ NEDOŽITÝCH 100 LET P. STANISLAVA VAŇKA
V sobotu 2. říjnu uplyne 100 let od narození
dlouholetého šternberského faráře a děkana P.
Stanislava Vaňka. Vzpomeňte si prosím v modlitbě
na tohoto věrného Ježíšova služebníka, neboť nám
prokázal mnoho lásky. Společně poděkujeme za
jeho život a službu v neděli 3. října v 9:00 při mši
svaté a odpoledne na hřbitově v 15:00.
P. Stanislav se narodil 2. října 1921 ve Chvalčově
pod Svatým Hostýnem rodičům Josefu a Žofii
Vaňkovým. Vyrůstal se svou o dva roky mladší
sestrou Marií. V šesti letech mu umírá tatínek a
břímě celé rodiny zůstává na mamince. Po
vychození základní školy nastupuje na Baťovu
akademii do Zlína, kterou ukončuje těsně před
začátkem druhé světové války. Během války pracuje
ve Zlíně v oddělení prodeje obuvnických strojů. Po
osvobození je vyslán jako obchodník do Bratislavy a
posléze do Prahy. Pod vlivem hromadných a často
vynucených náborů do těžkého průmyslu zakusí
práci v uhelných dolech Karviné. V těžkých padesátých letech je vychovatelem a učitelem v
učňovské škole v dnes již Slezskou Hartou zatopeném Karlovci. Po čtyřech letech odchází
pracovat blízko svého rodiště do podniku THONET v Bystřici pod Hostýnem. V roce 1960
v něm uzrává povolání ke kněžství a ve svých 38 letech nastupuje do kněžského semináře v
Litoměřicích. V roce 1964 je v Litoměřicích vysvěcen na kněze biskupem Lázikem z
Trnavy. První kaplanské místo dostává ve Šternberku, netuše, že v této farnosti prožije celý
svůj kněžský život. Po úmrtí P. Josefa Pospíšila v r. 1972 se stává duchovních správcem a
později šternberským děkanem. Tuto službu koná více jak 20 let. S přibývajícím věkem a
nemocemi se nejdřív vzdává služby děkana a v roce 1996 i duchovního správce ve
Šternberku, exurendo v Mladějovicích, Domašově a Horních Loděnicích a odchází na
zasloužený odpočinek, který prožívá na šternberské faře.
Za svou věrnou službu Bohu a lidem byl P. Stanislav oceněn v roce 1986 jmenováním
čestným kanovníkem kroměřížské kapituly sv. Mořice a v roce 2009 obdržel Cenu města
Šternberka.
V létě 2013 se zdravotní stav P. Stanislava zhoršil, takže už nebyl schopen samostatného
pohybu. V předvečer slavnosti Narození Páně byl P. Stanislav na základě prodělané mrtvice
hospitalizován ve šternberské nemocnici. Tam prožil celý vánoční oktáv, aby na jeho konci,
v první den roku 2014 naplnil to, co se každý den v kněžské modlitbě breviáře modlil:
„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka.“ P. Stanislav zemřel 1. ledna ve šternberské
nemocnici a pohřben 10. ledna do kněžského hrobu ve Šternberku.
Můžeme říci, že celý život P. Stanislava Vaňka byl orámován tou, kterou tolik miloval –
Pannou Marií. Narodil se sice na svátek andělů strážných, ovšem přímo pod kopcem
Hostýnem, kde tak rád putoval, a kde také v roce 1964 sloužil svoji první mši svatou.
Prvním a jediným místem, kde P. Stanislav sloužil byl Šternberk, tedy farnost Panny Marie.
Není žádnou náhodou, že umírá na slavnost Matky Boží, Panny Marie. Snad v tom můžeme
slyšet poslední kázání otce Stanislava: „Důvěřujte Marii, milujte Marii, nechte se Marií
vést, ona je naší Matkou, ona zná cestu k Ježíši Kristu do Božího království.“

