POZVÁNÍ DO PROBÍHAJÍCÍ SYNODY
Přijměte, prosím, pozvání k zapojení se do pracovních synodních skupinek, kde budeme
společně přemýšlet a vzájemně se sdílet nad tématy, která nás zajímají. Kdo budete mít zájem se
zúčastnit, tak se můžete přihlásit dnes po mši svaté v 9:00 osobně u paní Jany Smyčkové nebo
na telefonním čísle 777 212 113.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 5. listopadu. Návštěva
starších a nemocných farníků v domě s pečovatelskou službou na Uničovské proběhne příští
pátek 12. listopadu. Pokud víte o někom, kdo by přivítal návštěvu kněze, tak mně. Prosím,
informujte. Děkuji.
AKCE MISSION POSSIBLE V LITOVLI
Rádi bychom pozvali mládež ve Vašich farnostech na další akci mládeže děkanátu
Šternberk, která nese název MISSION POSSIBLE. Tématem akce bude dobročinnost,
budeme tedy pomáhat druhým. Začínáme v pátek 5. listopadu v 18:00 mší svatou v
kostele sv. Marka v Litovli, potom se přesuneme na litovelskou faru, kde bude následovat
program, a kde následně přespíme, předpokládaný závěr v sobotu po obědě. S sebou si
prosím nezapomeň spacák, karimatku, přezůvky, pracovní oblečení, oblečení do kostela,
hygienické potřeby, něco do kuchyně a 150 Kč. Přihlašování najdeš na facebooku Mládež
děkanátu Šternberk. Těšíme se na Tebe!
NOVOKNĚZ P. PETR JANÍČEK VE ŠTERNBERKU
Příští neděli bude obě mše svaté ve farním kostele celebrovat novokněz, pocházející
z nedalekého Žerotína, P. Petr Janíček, který v současné době působí jako kaplan v Přerově.
Po každé mši svaté bude udílet své novokněžské požehnání.
SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Příští neděli po mši svaté ve farním kostele ve Šternberku zveme všechny farníky na
společné posezení v prostorách fary. Pokud by se epidemiologická situace zhoršila, tak by
se posezení nekonalo.
NENÍ BIBLE JAKO BIBLE
Česká křesťanská akademie, místní skupina Šternberk srdečně zve ve spolupráci s Českým
katolickým biblických dílem na přednášku spojenou s praktickou práci s biblickými
postavičkami. Přednášku nad biblickými texty o sv. Josefovi konanou v úterý 9. listopadu
v 18:00 povede doc. Petr Chalupa a PhDr. Marie Klašková.
OBJEDNÁVKA NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ PRO ROK 2022
Po mši svaté budou nabízeny nástěnné kalendáře. Aby se nesnížil výtěžek, který je darován
pro účely farnosti, je cena kalendáře 250,- Kč, a to z důvodu mírného zdražení tisku.
Kalendář je možné shlédnout také na stránkách farnosti. Objednat si kalendář můžete také
na mailové adrese farnikalendar2022@seznam.cz. V takovém případě zanechte kontakt
(mobil nebo e-mailovou adresu). Kalendář si můžete objednat do 21. listopadu.
SLUŽBA LEKTORŮ VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty Slavnosti Všech Svatých (1.11.): 1.čt. Zj 7,2-4.9-14* 2.čt. 1Jan 3,1-3 * Ev. Mt 5,1-12
Lektoři : ZPM – Janíčková M., Matějíček V.
Texty v den Vzpomínky na zemřelé (2.11.):
Lektoři : NST –Nováková D., Šišková J.; ZPM – Hýžová L., Nikl V.
Texty příští neděle (7.11.): 1.čt. 1 Král 17,10-16* 2.čt. Žid 9,24-28* Ev. Mk 12,38-44*
Lektoři: NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Svatoňovi; Vyvozil M.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LISTOPAD 2021: za ukončení pandemie

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
31. ŘÍJNA 2021

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Žalmová odpověď: Miluji tě, Hospodine, má sílo!

neděle 31. října
31. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

pondělí 1. listopadu
SLAVNOST VŠECH
SVATÝCH

úterý 2. listopadu
Vzpomínka na
všechny věrné
zemřelé
středa 3. listopadu

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
Babice 16:00
Újezd u Un. 18:00
Farní kostel 18:00
Klášter 7:30
NST 9:00
Šternberk F 18:00
Klášter 7:30
NST 18:00

Sv. Martina de Porres

čtvrtek 4. listopadu
Památka sv. Karla
Boromejského, biskupa

pátek 5. listopadu
1. PÁTEK V MĚSÍCI

sobota 6. listopadu
1. SOBOTA V MĚSÍCI

neděle 7. listopadu
31. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Klášter 7:30
NST 11 – 12
Mladějovice 17:00
Klášter 7:30
S. Leopold 15-17:45
Sv. Leopold 18:00
Újezd u Un. 18:00

za farníky
mše svatá
mše svatá
za + Miloslava Procházku a za živou a + rodinu
Procházkovu a Valouchovu
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá (od 17:30 svátost smíření)
za živou a + rodinu Trčkovu a Změlíkovu
mše svatá
za + Jaroslava Klapku a za rodiče z obou stran
za + Cecílii Vrbovou a za živou a + rodinu
Hradilovu, Králíčkovu a Vrbovu
mše svatá
za + manžela Miloslava Suka, + vnuka,
+ sourozence a za celou živou a + rodinu na
Slovensku a za duše v očistci
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá (od 16:30 sv. smíření a adorace)
mše svatá
sv. smíření a adorace
za + Karolínu Bartošovou a za živou a + rodinu
mše svatá (od 17:30 sv. smíření a adorace)

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá (od 17:00 sv. smíření a adorace)
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00

za živou a + rodinu Trčkovu a Martinkovu
mše svatá
mše svatá
za + Arnošta a Marii Fadrné, za živou
a + rodinu a za duše v očistci
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk 15:00 pobožnost na hřbitově za zemřelé

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.

OD LOŇSKÝCH DUŠIČEK JSME DO BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
ODEVZDALI TYTO NAŠE ZEMŘELÉ:
Šternberk
Jiří Myšík (ze Šternberka) *27.06.1951, + 08.11.2020 - 69 let
Libuše Zbořilová (ze Štěpánova) *26.03.1940, + 28.11.2020 - 80 let
Milan Brázdil (ze Šternberka) *21.01.1933, + 29.11.2020 - 87 let
Anna Ondryášová (ze Šternberka) *1929, + 01.12.2020 - 91 let
Jiří Kadlec (ze Šternberka) *08.12.1941, + 12.12.2020 - 79 let
Anna Zítková (z Lužic) *23.07.1951, + 20.12.2020 - 69 let
Růžena Pavlíková (ze Šternberka) *09.04.1946, + 03.01.2021 - 74 let
Martin Gábor (ze Šternberka) *15.07.1966, + 14.01.2021 - 54 let
Marie Bilová (ze Šternberka) *13.04.1931, + 16.01.2021 - 89 let
Helena Segéňová (z Babic) *21.10.1930, + 16.02.2021 - 90 let
Dušan Gono (z Hluboček) *10.09.1969, + 22.02.2021 - 51 let
Vlasta Gáborová (ze Šternberka) *29.01.1945, + 31.03.2021 - 76 let
Lubomír Papica (ze Šternberka) *05.07.1942, + 13.04.2021 - 78 let
Dušan Gono (z Olomouce) *22.12.1949, + 02.05.2021 - 71 let
Jindřiška Ondryášová (ze Šternberka) *1933, + 17.05.2021 - 88 let
Albert Juriš (ze Šternberka) *1933, + 23.05.2021 - 70 let
Anna Vonásková (ze Šternberka) *1929, + 26.05.2021 - 92 let
Olga Tesařová (ze Šternberka) *03.05.1938, + 10.10.2021 - 83 let
Vlasta Gáborová (ze Šternberka) *02.03.1951, + 13.03.2021 - 70 let
Jívová
Marie Hlavinková (z Domašova n.B.) *07.12.1932, + 30.01.2021 - 88 let
Antonín Příhoda (z Hr. Petrovic) *12.01.1938, + 19.05.2021 - 83 let
Horní Loděnice
Marie Tománková (z Dalova) *01.04.1947, + 16.12.2020 - 73 let
Adolf Toman (z Horní Loděnice) *07.04.1939, + 20.12.2020 - 81 let
Mladějovice
Antonín Balint (z Mladějovic) *29.03.1939, + 06.01.2021 - 81 let
Ludvík Palucha (z Komárova) *13.02.1946, + 14.01.2021 - 74 let
Josef Zálešák (ze Šternberka) *24.09.1938, + 09.09.2021 - 82 let
Alena Kučerová (z Mladějovic) *13.10.1956, + 24.09.2021 - 64 let
Újezd u Uničova
Stanislav Vlk (z Újezda) *12.02.1935, + 05.12.2020 - 85 let
Marie Válková (z Újezda) *02.03.1951, + 20.03.2021 - 70 let
Štěpánka Gáborová (z Újezda) *02.02.1988, + 06.05.2021 - 33 let
Jak můžeme našim zemřelým pomoci?
Modleme se za zemřelé
Vzpomeňme na své zemřelé každý den v modlitbě, poděkujme Bohu za setkání s nimi a
svěřme je Božímu milosrdenství. Při modlitbě můžeme např. rozsvítit svíčku, která nám
připomíná samotného Krista, který je naším světlem.
Nechme za zemřelé sloužit mši svatou
Dnes je běžným jevem, že se nejčastěji kolem data úmrtí nechává za zesnulého nebo
celou rodinu sloužit mše svatá. Je ale dobré se této mše svaté také zúčastnit a nejen za

ni panu faráři zaplatit. Je to příležitost, aby se při zádušní mši svaté za zemřelého
přimlouvala rodina společně. O důležitosti eucharistické oběti byla přesvědčena již ve 4.
století sv. Monika, když adresovala tato slova svému synovi Augustinovi a jeho
bratrovi: „Pochovejte toto tělo kdekoli a nedělejte si s tím starost. Jen o to vás prosím,
tam, kde budete, pamatujte na mě u oltáře Páně.“
Získávejme pro zemřelé odpustky
Začátek listopadu je tradičně spojený s možností získat pro své zemřelé odpustky,
dokonce i plnomocné. „Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za
hříchy, jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící
získává za určitých podmínek za pomoci církve, které jako služebnici vykoupení přísluší
rozdělovat a používat poklad zadostiučinění Krista a svatých,“ uvádí Katechismus
katolické církve. (KKC 1471)
„Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství
svatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli
zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy,“ stojí dále v katechismu. (KKC
1479)
Plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci můžeme získat 1. listopadu
odpoledne a 2. listopadu po celý den při návštěvě kteréhokoli kostela. Kromě tří
obvyklých podmínek (svátosti smíření, sv. přijímání a modlitbě na úmysl svatého Otce) je
podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívíme-li hřbitov a
pomodlíme se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat
odpustky částečné.
Odpouštějme našim zemřelým
Odpouštějme a prosme za milost, abychom dokázali odpouštět.
Čiňme za zemřelé zástupné pokání
Pokud zjistíme nějaké závažnější věci ze života našich zemřelých, můžeme za ně
zástupně, jako prorok Daniel (Da 9), činit pokání. Můžeme se např. vydat na pouť na
nějaké poutní místo, pravidelně se po nějakou dobu modlit litanie, novénu aj… a prosit o
odpuštění a požehnání do naší rodiny.
Dávejme almužnu za zemřelé
Církev také doporučuje almužny za zemřelé. Již ve 4. století sv. Jan Zlatoústý
uváděl: „Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat o
tom, že naše obětní dary za mrtvé jim přinášejí nějakou útěchu?“

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI 2021
Jívová – 31.10 (neděle) – po mši svaté (mše začíná v 11:00)
Mladějovice – 31.10. (neděle) - 14:30
Újezd u Uničova – 31.10 (neděle) – 15:30
Domašov n. Bystřicí – 6.11. (sobota) – 9:30
Hr. Petrovice – 6.11 (sobota) – 10:15
Těšíkov - 6.11. (sobota) - 11:00
Hlásnice - 6.11. (sobota) – 15:00
Chabičov – 6.11 (sobota) – 15:45
Šternberk – 7.11. (neděle) – 15:00

