NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ

AKTUALITY:

Celková cena opravy jižní věže …………
4.134.728,- kč
0 Kč……chybějící částka k dofinancování opravy !!!!!!!!!!!!!
Stav konta „KROV“ k 2.10.2021…………28.916 Kč

Žalmová odpověď: Až nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.

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 krovu napište do poznámky KROV)
3. v hotovosti (buď faráři, kaplanovi nebo ve farní kanceláři paní účetní)
4. při mimořádné měsíční sbírce na opravu krovu

neděle 3. října
27. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí 4. října
Památka
sv. Františka z Assisi

úterý 5. října

NEDĚLNÍ SBÍRKY (srpen 2021)
Šternberk
Farní kostel

Mladějovice

6.934,1.8.
1.140,4.795,8.8.
1.220,23.269,15.8.
2.786,7.801,22.8.
880,5.859,29.8.
764,Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

H.Loděnice

Jívová

Újezd

340,540,600,605,900,-

2.805,1.101,2.966,5.092,1.607,-

1.150,1.503,620,1.512,1.050,-

Sv. Faustiny Kowalské,
panny

středa 6. října
Památka
sv. Bruna, kněze

čtvrtek 7. října
Památka Panny Marie
Růžencové

pátek 8. října

NEDĚLNÍ SBÍRKY (září 2021)
Šternberk
Farní kostel

Mladějovice

7.299,5.9.
1.165,5.989,12.9.
1.860,20.617,19.9.
1.343,6.547,26.9.
990,Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
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27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

H.Loděnice

Jívová

Újezd

280,470,650,490,-

1.650,1.660,2.596,1.371,-

842,1.872,2.410,1.482,-

sobota 9. října
Sv. Dionýsia, biskupa
a druhů, mučedníků

neděle 10. října
28. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

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

za + syna, + rodiče a za živou rodinu
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
Klášter 18:00 za + Jana a Valérii Trčkovy
Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za sourozence a jejich rodiny
Klášter 7:30
NST 11 – 12
Hlásnice 18:00
Klášter 7:30
Mladějovice 17:30
Sv. Leopold 18:00

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti
mše svatá

mše svatá
mše svatá (od 17:00 sv. smíření a adorace)
za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v září 2021

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 živou a + rodinu Burianovu
mše svatá
mše svatá
na poděkování Pánu Bohu za dar života
a za živou a + rodinu Vyvozilovu, Fadrnou,
Krupovu a za duše v očistci
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

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.

SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Po dnešní mši svaté ve farním kostele ve Šternberku zveme všechny farníky na společné
posezení ve farní místnosti. Přijďte si vypít teplý čaj nebo kávu se svými sousedy z lavice a
zároveň se více navzájem poznat
VÝROČÍ NEDOŽITÝCH 100 LET P. STANISLAVA VAŇKA
Včera uplynulo 100 let od narození dlouholetého šternberského faráře a děkana P.
Stanislava Vaňka. Společně poděkujeme za jeho život a službu dnešní neděli 3. října
v 9:00 při mši svaté a odpoledne na hřbitově v 15:00.
SVÁTEK SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
V pondělí 4. října má svátek sv. František z Assisi. Tento jeho svátek oslavíme při mši
svaté v klášterním kostele sester kapucínek v 18:00. V 17:30 se můžete, spolu se sestrami,
pomodlit nešpory ze slavnosti sv. Františka. Mše svatá v kapli sv. Leopolda nebude.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
V pátek 8. října budu navštěvovat naše starší farníky v domě s pečovatelskou službou na
Uničovské a blízkém okolí.
POZVÁNKA NA BRIGÁDU
Prosím ochotné muže, aby přišli na brigádu, která se bude konat v sobotu v 9. října od
8:00. Tuto sobotu bude poslední možnost využít při vyklízení půdy fary mechanický
elektrický vrátek. Během posledních brigád se podařilo vyvést veškerou suť, přesto na půdě
zůstalo mnoho dřeva a jiných věcí, které bude potřeba vyvést. Napište se, prosím, na list,
který je na nástěnce při východu z kostela do křížové chodby anebo mě telefonicky
kontaktujte (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)
ŘÍJEN 2021: za ty, kteří se dostali do těžké životní situace
SLUŽBA LEKTORŮ VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU

Texty příští neděle (10.10.): 1.čt. Mdr 7,7-11* 2.čt. Žid 4,12-13* Ev. Mk 10,17-30*

Lektoři: NST – Suk O.; Břečková L.; ZPM – Smyčková J.; Smyčka J.

NOVÁ PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY BOHOSLUŽEB
Drazí farníci, možná ještě máte v paměti vyhrocenou epidemiologickou situaci, která
nastala začátkem října loňského roku, a která vedla k uzavření našich kostelů pro veřejné
bohoslužby. V letošním roce je situace přece jenom lepší, ovšem faktem je, že skokově
přibylo viróz a stále je tu riziko onemocnění Covidem. Proto prosím ty, kteří by se cítili
oslabení či měli nějaké respirační potíže (kašel, rýma, bolesti v krku,….), aby zůstali doma
a mši svatou prožili prostřednictvím rozhlasu, TV nebo internetu.
Během prázdnin a měsíce září jsme odložili roušky, ovšem z nejnovějších pravidel a
doporučení vlády ČR vyplývá, že pokud je účastníků bohoslužby více než 10, tak je
povinnost mít ústa a nos zakrytý rouškou či respirátorem. Z tohoto nařízení vyplývá, že při
nedělních bohoslužbách, a také bohoslužbách ve všední dny, které se bude účastnit
více než 10 lidí, budeme mít zakrytá ústa a nos! Roušku je možné sundat před přijetím
svatého přijímání. Prosím, abyste toto opatření nezlehčovali, ale jeho dodržováním
prokázali ohleduplnost vůči druhým lidem.
Zároveň Vás prosím, abyste si při vstupu do kostela použili dezinfekci na ruce a dodržovali
rozestupy 1,5 metru. Až do odvolání také nahradíme gesto podání ruky při pozdravení
pokoje vlídným pohledem do tváře. Děkuji.
PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI ŠTERNBERK NA ROK 2021-2022
Na poslední pastorační radě, která se konala ve středu 22. září 2021 jsme se zabývali
pastoračním plánem pro naši farnost. Podněty vzešly z ankety, ve které jste odpovídali na
několik otázek. Smyslem vytvoření pastoračního plánu je nejenom hledat odpověď na to jak
oživovat dění ve farnosti, ale také začít s realizací. Pro období tohoto a příštího roku jsme se
s pastorační radou shodli na této podobě pastoračního plánu.
1. V oblasti společenství:
a) Vznik a formace společenství mládeže ve farnosti – obeznámení s již existujícími
společenstvími
b) Formace v oblasti lektorů, akolytů, kostelníků, ministrantů (společné setkání
jednotlivých skupin- povzbuzení, Boží slovo, rozhovory, informace…).
c) Úprava zahrady (revitalizace přední části farní zahrady a rekonstrukce hospodářských
budov, aby zde vzniklo místo vhodné místo pro setkávání rodin, dětí, ale i seniorů)
2. V oblasti slavení:
a) Potřeba vytvoření scholy, která by pravidelně (alespoň jednou za měsíc, ideálně každou
neděli) hudebně doprovázela liturgii.
b) Mše svaté s promluvou zaměřené na děti bude v pátek; v neděli snaha zapojit do liturgie
i malé děti; vepředu budou umístěny lavičky pro děti s malým dětmi; katecheze pro
předškolní děti během nedělní homilie
c) Zařazení přímluv lidí do mše svaté, úmysly budou přinášeny v košíku v obětním
průvodu.
3. V oblasti služba:
a) Uspořádání Živého Betléma pro šternberské občany
b) Pravidelné příspěvky do Šternberských listů - co se děje a bude dít ve farnosti,
připomenutí slavností…krátké, ale pravidelné.
c) Služba seniorům: I. Setkání starších farníků- nejlépe bezbariérové, zajistit odvoz starších,
program (Králíčci, fotky, hudba a zpěv…). II. Seznam potřebných nemocných + ochotných
lidi, kteří mohou nakoupit, přivézt na mši sv., navštívit nebo zavolat potřebným.

