CO JE MISIJNÍ NEDĚLE, SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE,
MISIJNÍ NEDĚLE

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ

Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je
v České republice známý pod názvem Misijní neděle. Slaví se jako den modlitby,
solidarity a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa.
„Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost
jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.)
Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní neděle společně modlí
a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok
podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské
misijní dílo šíření víry (PMD ŠV), jehož počátky sahají do roku 1818. Ze získaných
prostředků se v rámci PMD ŠV zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším v
1.100 diecézích světa, na které se podílí přes 600 tisíc biskupů, kněží, řeholníků a
řeholnic, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků. Podporují se
katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty a programy, školy,
nemocnice, domovy pro sirotky a staré lidi, dispensária a leprosária, stavby a opravy
kostelů, kaplí, misijních stanic, pastoračních center a jiné.

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Papež k této příležitosti vydává poselství, národní ředitel Papežských misijních děl
píše dopis, který je rozesílán do všech farností. Hlavní a neustále aktualizovanou
myšlenkou je schopnost křesťanů být jedním Božím tělem a rozdělit se s druhými o
dar víry. Celá církev se proto schází a vyprošuje si pomoc Ducha svatého k šíření
evangelia.
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Žalmová odpověď: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.

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

pondělí 18. října
Svátek sv. Lukáše,
evangelisty

Šternberk F 7:30 za + Antonína a + rodinu Nitschovu
a Dočkalovu a za duše v očistci
Klášter 8:00 mše svatá
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
NST 18:00

za + rodiče Holíkovy, dceru Annu
a za živou rodinu

úterý 19. října
Sv. Pavla od Kříže,
kněze

středa 20. října
čtvrtek 21. října
Bl. Karla Rakouského

pátek 22. října
Sv. Jana Pavla II,
papeže

sobota 23. října
Sv. Jana
Kapistránského, kněze

neděle 24. října
30. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Sbírka na misie

NST 18:00 za + Dagmar a za živou a + rodinu Šrámkovu
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 na poděkování za dar společného života
s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 7:30 na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání a ochranu P. Marie pro syna
Františka vnuka Jakuba
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za + rodiče Hesovy a Václavkovy 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.

IInnffoorrm
maaccee pprroo vvššeecchhnnyy ffaarrnnoossttii
SBÍRKA NA MISIE
Na přání Svatého otce je sbírka příští neděle 24. října určena v celé výši na pomoc chudým
skrze schválené projekty Papežského misijního díla šíření víry.
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.
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.
IInnffoorrm
maaccee pprroo ffaarrnnoosstt ŠŠtteerrnnbbeerrkk
DOČASNÉ ZRUŠENÍ BOHOSLUŽEB PRO VEŘEJNOST
Z důvodu karanténu, v němž se v současné chvíli nachází společenství sester kapucínek,
nebudou až do středy v jejich klášterní kapli bohoslužby pro veřejnost. Veřejné bohoslužby
budou obnoveny po skončení karantény tj. ve čtvrtek 21. října mší svatou v 7:30.
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 (24.10.): 1.čt. Jer 31,7-9* 2.čt. Žid 5,1-6* Ev. Mk 10,46-52*

Lektoři: NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Švecová P.; Richterová M.

DO PI S NÁRO D NÍ H O ŘE DI T E L E PAPE Ž S K ÝCH MI S I JNÍ CH D Ě L
K MI S I JNÍ NE DĚ L I 2 021
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. 10. 2021
Milí přátelé misií,
příští neděli budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích
na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa.
Téma tohoto dne pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co
jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás, abychom Boží lásku, kterou
nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale
každému jinak. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si
navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. Misijní neděle je nejsilnější
celosvětovou solidaritou, kdy se v jeden den víc jak miliarda lidí v mnoha zemích
světa modlí za společné dílo evangelizace.
V lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které zpětně považujeme za přelomové pro
další vývoj a ten minulý takový určitě byl. Celosvětová pandemie Covid-19 sebou
přinesla nejen spoustu nemocných, žel také obětí, ale rovněž bezprecedentní
bezpečnostní opatření zasahující do životů lidí. Ti křehcí a zranitelní pocítili svou
křehkost a zranitelnost ještě více. Lidé se musejí potýkat s dramatickým propadem
příjmů a nedostatkem pracovních příležitostí obzvláště v chudých misijních zemích.
Upřímně Vám děkuji za modlitby a veškerou podporu papežských misií v tak
těžkém loňském roce. Díky Vaší štědrosti můžeme z fondu Papežského misijního
díla šíření víry v České republice pomoci chudým lidem v Bangladéši, Paraguay a
Ugandě částkou více jak 3 miliony korun. V těchto zemích podporujeme katechisty,
stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky.
Podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili nákup
nejzákladnějších potravin a léků pro nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe,
Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance a Indii.
Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa.
Misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale
mějme na paměti, že jsou některé periferie také blízko nás, v městských centrech,
domovech důchodců, v práci nebo přímo v našich rodinách. Svět je prostor, ve kterém
působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a
nadšením. Slovy papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v
této době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na
nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo
přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst.“ Záleží jen na
nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby.
Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim
blízkým žehná
Jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice
Dary na Misijní neděli můžete zasílat na číslo 72 540 444/2700, VS 10.

