Celková cena opravy jižní věže …………
4.134.728,- kč
0 Kč……chybějící částka k dofinancování opravy !!!!!!!!!!!!!

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ

Stav konta „KROV“ k 9.10.2021…………30.916 Kč

Žalmová odpověď: Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.

AKTUALITY:

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

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

neděle 10. října
28. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí 11. října
Sv. Jana XXIII., papeže

10. ŘÍJNA 2021

Č.

41

Šternberk F 7:30 za živou a + rodinu Burianovu
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 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
NST 18:00 na poděkování Pánu Bohu za 81 let života

úterý 12. října
Sv. Radima, biskupa

středa 13. října
čtvrtek 14. října
Sv. Kalista, papeže
a mučedníka

pátek 15. října
Památka sv. Terezie od
Ježíše, panny a uč.církce

sobota 16. října
Sv. Hedviky, řeholnice

neděle 17. října
29. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Mimořádná sbírka
na opravy kostela

NST 18:00

za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu
Vrobelovu

NST 10:30 mše svatá /volná intence/
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Sv. Leopold 18:00 za Pavla Brázdila a za duše v očistci
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 mše svatá /volná intence/
Šternberk F 7:30 za + Antonína a + rodinu Nitschovu
a Dočkalovu a za duše v očistci
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za živou a + rodinu Richterovu a Bršlíkovu
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.

DOČASNÉ ZRUŠENÍ BOHOSLUŽEB PRO VEŘEJNOST
Z důvodu karantény, v němž se v současné chvíli nachází společenství sester kapucínek,
nebudou až do odvolání v jejich klášterní kapli bohoslužby pro veřejnost. Sobotní večerní
mše svatá 16. října bude v 18:00 v kapli sv. Leopolda.
SYNODALITA V ŽIVOTĚ CÍRKVE
Po delší odmlce, zve srdečně Česká křesťanská akademie, místní skupina Šternberk na
přednášku P. Josefa Mikuláška s názvem „Synodalita v životě církve“. Co je to
synodalita? Jak bude synodální proces probíhat, a jaké výzvy a možnosti s sebou ponese?
Vše se dozvíte 19. října 2021 v 18:00 ve farní místnosti ve Šternberku. Každý z nás
dostává tentokráte prostor vyjádřit své názory i podněty k rozvoji církve.
PODĚKOVÁNÍ ZA BRIGÁDU
Všem mužům, kteří se během září a října zúčastnili sobotních brigád chci vyjádřit své
poděkování.
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.) Ještě do středy 13. října 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 (17.10.): 1.čt. Iz 53,10-11* 2.čt. Žid 4,14-16* Ev. Mk 10,35-45*
Lektoři: NST – Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Martinková M.; Martinka P.

POZVÁNÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ K SYNODÁLNÍMU
PROCESU
Drahé sestry a drazí bratři!
Celá církev se v těchto dnech
vydává na společnou cestu, aby zakusila
synodalitu. Slovo synoda znamená
doslova „společně na cestě“. Jde o nový
impuls papeže Františka a jeho
spolupracovníků, abychom my
všichni znovuobjevili své místo ve
společenství církve, aktivně se podíleli na
jejím životě a usilovali o naplnění poslání
církve.
Od neděle 17. října 2021, začíná v každé diecézi na celém světě první fáze
synody 2021 - 2023, která má formu naslouchání Božímu lidu v jeho celku. Chceme i
v našich diecézích a apoštolském exarchátu vykročit společně a necháme se vést Duchem
Svatým, který vytváří jednotu v různorodosti. Celá tato společná cesta je cestou učedníků,
kteří následují Krista a vydávají svědectví o Bohu. Je také cestou, kterou se vydáváme k
sobě navzájem, abychom si naslouchali, chápali se, měli účast na těžkostech, dělili se o
radosti. Do synodálního procesu jsou přizváni i lidé jiných křesťanských církví, jiných
náboženství i ti, kdo v Boha zatím nevěří.
Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích
po všech našich diecézích a v apoštolském exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a
prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.
K samotnému setkávání ve skupinkách v rámci farností a jiných pastoračních celků je
určeno deset témat, z nichž je možno si vybrat. Pro každou diecézi je ustanoven diecézní
koordinátor, který bude v kontaktu s koordinátory na úrovni farností, pro které
zprostředkuje materiály a poskytne základní informace.
Vybízíme každého z vás, abyste se ve spolupráci s duchovním správcem a koordinátory ve
farnostech, zapojili do této společné cesty. V první řadě modlitbou, pak nasloucháním a
následně vzájemným sdílením. My všichni máme spoluzodpovědnost za církev!
Synodální proces v diecézích trvá jen pár měsíců, již v únoru 2022 se mají zpracovávat
podněty ze synodálních skupinek ve farnostech a z jiných pastoračních celků. Těmi se pak
budou zabývat zástupci na celonárodní a kontinentální úrovni. Završením této cesty pak
bude zasedání vlastní biskupské synody v Římě, které je plánováno na podzim 2023 a
účastníci synody se na něm budou shromážděnými podněty zabývat.
Již nyní vám všem děkujeme za váš aktivní přístup, kterým můžete přispět ke společnému
dobru. Svatý apoštol Pavel nás k tomu povzbuzuje slovy: „Projevy Ducha jsou dány
každému k tomu, aby mohl být užitečný“ (1 Kor 12,7).
V Praze 5. října 2021
Vaši čeští a moravští biskupové

