PRODLOUŽENÍ MOŽNOSTI ZÍSKÁVAT DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY
Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos
možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad.
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PODĚKOVÁNÍ ZA MODLITBY
Od jarních měsíců tohoto roku jsme v rodině prožívali velmi těžké období,
spojené s vážnou nemocí mojí manželky Radanky. Diagnostikovali ji rakovinu, zhoubný
nádor na jícnu. Prožívali jsme období, které nebylo vůbec jednoduché. Samozřejmě jsme se
s pomocí doktorů pustili do zdlouhavého, a ne jednoduchého, boje s tímto onemocněním.
Velkou oporou a pomocí nám po celou tuto těžkou dobu byly modlitby množství lidí. Jak
vás, šternberských farníků, tak i velkého zástupu dalších, o kterých víme přímo, či
zprostředkovaně. Bylo a je vás mnoho. Zvláště velkým povzbuzením byl měsíc, kdy se v naší
farnosti modlil živý růženec přímo za nemocnou Radanku a Aničku, které, obě s rakovinou,
byly spolu v nemocnici v Brně. Dalším povzbuzením bylo, když jsem viděl, že mnozí z vás, o
prázdninách putující do Santiaga, věnovali své úseky cesty za Radančino uzdravení.
Vaše modlitby pro nás moc znamenají. Je to také vaše vyjádření, že nemoci či
starosti jednoho, vám nejsou lhostejné. Je to opravdu velké povzbuzení pro život a pro celý
těžký proces procházení touto zákeřnou nemocí.
Rok se blíží svému konci a s ním také Radančina léčba. Poslední týdny
Radanka procházela všemi možnými kontrolními vyšetřeními. Tento pátek nám při kontrole
sdělili, že je Radančina léčba je úspěšná a dále jí budou sledovat jen ambulantně na
pravidelných kontrolách. Radost z této zprávy jistě nemusím popisovat.
Ten, kdo umí prosit, musí také umět poděkovat. To je také hlavním smyslem
těchto řádků. Mnoho lidí jsme o modlitbu poprosili, mnoho lidí se modlí, protože jste jim to
řekli, mnoho lidí se modlí, protože chce pomoci. Jsme za to velice vděční.
Jsme velmi vděční našemu nebeskému Otci, za vyslyšení všech našich i vašich modliteb a
obětí. Děkujeme Bohu za Radančino uzdravení.
S velkou vděčností v srdci, jménem celé naší rodiny, velmi děkuji vám všem, co
se modlíte za Radančino uzdravení a její život. Velmi si vážíme všech obětí, půstů a všeho
toho, co jste obětovali za Radanku. Nebylo toho málo. Velmi také děkuji všem, co nám
nabízeli jakoukoli pomoc a pomáhali nám, když to bylo potřebné. Velmi rád bych chtěl
každému z vás osobně poděkovat a stisknout ruku. Protože to ovšem není v mých silách,
volím tuto psanou formu a věřím, že upřímné poděkování naší rodiny za vaše modlitby a
pomoc, vám udělá trochu radosti. Zároveň vám také chceme poděkovat i mší svatou, která
bude v blízkém termínu odsloužená za všechny ty, kdo se za Radančino uzdravení modlili.
Evžen Mikolajek

Žalmová odpověď: Hospodin kraluje, oděl se velebností.

POZVÁNKA NA FARNÍ KAFE V ÚJEZDĚ
Příští neděli 28. listopadu po mši svaté budou mít farníci možnost k neformálnímu setkání
na faře u kávy a čaje. Při tomto setkání bychom sestavili synodní pracovní skupinky.
Všichni jste srdečně zváni.

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.

neděle 21. listopadu
SLAVNOST JEŽÍŠE
KRISTA KRÁLE
Mimořádná sbírka
na opravy kostela

pondělí 22. listopadu
Památka sv. Cecílie,
panny a mučednice

úterý 23. listopadu
Památka sv. Klementa
I., papeže a mučedníka

středa 24. listopadu
Památka sv. Ondřeje,
kněze a druhů muč.

čtvrtek 25. listopadu
Sv. Kateřiny Alexandr.,
Panny a mučednice

pátek 26. listopadu
sobota 27. listopadu

neděle 28. listopadu
1. NEDĚLE
ADVENTNÍ

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

za manžela, maminku, děti a za duše v očistci
mše svatá
mše svatá
za živou a + + rodinu Tomáškovu, Schönovu,
Sovadinovu a Petruželovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Ťukovu
Klášter 7:30 mše svatá
mše svatá k 25. výročí posvěcení klaštera
Klášter 18:00 a kaple
za + maminku a rodinu Kubíčkovu
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30 mše svatá
Šternberk F 18:00 za čistotu těla i duše a za dobré mezilidské
vztahy
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 7:30 za + rodiče, bratra a jeho rodinu a za živou
a + rodinu Šemberovu a Pevnerovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za živou a + rodinu Hublarovu, Niklovu
a Trávníčkovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LISTOPAD 2021: za ukončení pandemie

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Dnešní neděli 21. listopadu se koná ve všech farnostech po mši sv. výstav Nejsvětější
Svátosti a obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu - litanie a modlitba
k Ježíši Vykupiteli lidského pokolení.
PODĚKOVÁNÍ ZA DNY RODU STERNBERGŮ
Rád bych poděkoval vám všem, kteří jste se aktivně podíleli na přípravě a realizaci „Dnů
rodu Sternbergů“.
OSLAVY 25. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KLÁŠTERA SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ
Ve středu 24. listopadu při mši svaté v 18:00 v klášterní kapli sv. Anežky České
poděkujeme za 25 let existence kláštera a kaple našich předrahých sester klarisekkapucínek. Od 17:30 budou v kapli zpívané nešpory a od 18:00 slavnostní mše svatá, jejímž
hlavním celebrantem bude otec arcibiskup Mons. Jan Graubner.
ČERVENÁ STŘEDA - PAMATUJME NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
Ve středu 24. listopadu se také v ČR bude slavit Červená středa (#RedWednesday); den,
kdy chceme myslet na pronásledované pro víru z celého světa. Vizuálním symbolem akce
je rozsvícené červené světlo. O pronásledování křesťanů ve světě pravidelně informuje
časopis CSI (Křesťanská mezinárodní solidarita), který je na stolečku v kostele.
CSI je mezinárodní křesťanská organizace pro obranu lidských práv. Jejím primárním
cílem je podpora pronásledovaných křesťanů a všech „kteří zastávají hodnoty svobody a
důstojnosti člověka stvořeného k Božímu obrazu“. Organizace se soustřeďuje zejména na
obranu a prosazování principů náboženské svobody, podporu pronásledovaným křesťanům
a humanitární pomoc určenou obětem katastrof.
Aktuální informace o pronásledování křesťanů také podává internetový server: hlasmucedniku.cz.
ADVENTNÍ VIGILIE ZA ZAPOČATÝ ŽIVOT
Zvu Vás tedy všechny na modlitební setkání: „Adventní vigilie za započatý život.“, které se
uskuteční v sobotu 27. listopadu v kapli sv. Leopolda. Mše svatá bude v klášterní kapli u
sester kapucínek v 18:00. Poté přejdeme do kaple sv. Leopolda.
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Při každé mši svaté 1. neděli adventní 28. listopadu se budou žehnat adventní věnce. Věnce
přineste do kostela a položte před začátkem bohoslužby na stupně oltáře. Odpoledne
v 16:00 se budou ve farním kostele žehnat adventní věnce i těm, kteří na bohoslužby
nepřicházejí. Pokud máte souseda či známého, který by si chtěl nechat posvětit svůj
adventní věneček, tak je, prosím, pozvěte.
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 do dnešní neděle tj. 21.11., můžete přihlásit u paní Jany
Smyčkové nebo na telefonním čísle 777 212 113.

PROHLÁŠENÍ OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA,
PŘEDSEDY ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE, KE ZHORŠUJÍCÍ SE SITUACI
PANDEMIE COVID-19 V NAŠÍ ZEMI
Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale
k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy,
pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie
výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání
k větší ohleduplnosti k druhým.
Vím, že téma očkování rozděluje společnosti, a nechci přispět k ještě většímu rozkolu.
Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině
očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím
nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit,
že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím.
Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně
obětovali část své svobody pro společné dobro.
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i
dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale
ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a
ohleduplnost k druhým.
Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý
advent i svátky Narození Páně.
+ Jan Graubner, předseda ČBK
PRODEJ ADVENTNÍCH KALENDÁŘŮ
Na stolečku jsou k dispozici adventní kalendáře s magnetkou za 12 Kč.
OBJEDNÁVKA NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ PRO ROK 2022
Dnes je poslední možnost objednání nástěnného 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).
ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA I. POLOLETÍ 2022
Od příští neděle máte možnost objednat vaše intence na mše svaté pro I. pololetí příštího
roku. Zapisuje se na faře v úřední hodiny, a také v sakristii po mši svaté.
Upozorňuji, že intence na nedělní mše svaté, o které je největší zájem, budeme zapisovat
nejvýše dvě. Intence všedních dnů nebudou počtem omezeny.
Pro rok 2021 jsou pro Vaše intence k dispozici ještě tyto termíny:
Farní kostel – 14.12. (út 6:30); 16.12. (čt 6:30); 21.12. (út 6:30); 23.12. (čt 6:30);
NST – 20.12. (po 18:00); 22.12. (čt 18:00);
SLUŽBA LEKTORŮ VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (28.11.): 1.čt. Jer 33,14-16* 2.čt. 1 Sol 3,12-4,2* Ev. Lk 21,25-28.34-36*
Lektoři: NST – Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Martinková M.; Martinka P.

