TRIDUUM MODLITEB MATEK
Modlitební triduum matek vyvrcholí dnes v neděli 26. června od 17:30 v kapli sv.
Leopolda.
MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Všechny farníky srdečně zvu na modlitbu "Za úctu k lidskému životu", abychom i tímto
způsobem bojovali za ukončení zabíjení nenarozených dětí. Modlitba se koná v pondělí 27.
června v Kostelíčku (NST) po mši svaté.
ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok 2021/2022 ukončíme s našimi dětmi ve středu 29. června slavením mše svaté,
která bude ve farním kostele v 18:00. Poté, pokud nám to dovolí počasí, zapálíme na
zahradě oheň a ti, kteří si něco donesou, mohou opékat.
POZVÁNKA NA POUŤ DO HRANIČNÝCH PETROVIC
V neděli 3. července Vás všechny srdečně zveme do Hraničných Petrovic, kde se v 11:00
koná slavná poutní mše svatá ke cti sv. apoštolů Petra a Pavla
ROZPIS LEKTORSKÉ SLUŽBY
Slavnost sv. Petra a Pavla (29.6.): 1.čt. Sk 12,1-11* 2.čt. 2 Tim 4,6-8.17-18* Ev. Mt 16,13-19*
18:00 – Švecová P., Richterová M.
NEDĚLE (3.7.): 1.čt. Iz 66,10-14* 2.čt. Gal 6,14-18* Ev. Lk 10,1-12.17-20*
7:30 – Nováková D.; Šišková J.; 9:00 – Knopfová Z., Knopf P.
TÁBORY POŘÁDANÉ SPOLKEM „FRANTIŠEK“
Mladší děti 7-12 let 4.-8.7. „Jak vyzrát na Ježibabu“ Fara Újezd, cena 1500,-Kč.
Starší děti 12-16 let 17.7. - 23.7. „Válka gangů“ Louka Bělá pod Pradědem-stany
s podsadou, cena 3000,-Kč (sourozenci mají slevu)
V případě zájmu bližší informace tel: 606 93 90 82, e-mail: e.trajlinek@seznam.cz
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ČERVENEC 2022: za odvrácení všech epidemií a přírodních pohrom
NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ 4.–5. ČERVENCE 2022
Ve dnech 4. a 5. července ožije Velehrad tradičními cyrilometodějskými oslavami, kterých
se každoročně účastní na 30 tisíc lidí. Velehradské slavnosti letos připomenou 100. výročí
založení organizace Charita ČR a také zahájí přípravy na nadcházející 100. Výročí smrti
Antonína Cyrila Stojana (v roce 1923).
Večer lidí dobré vůle V pondělí 4. července, v předvečer státního svátku České republiky
Dne slovanských věrozvěstů, se uskuteční benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Hudební
hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem si na velehradské pódium pozve řadu zajímavých
hudebních hostů. Ti vystoupí za doprovodu Jiřího Pospíchala a Slováckého komorního
orchestru, členů Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a dirigenta Stanislava Vavřínka.
Cílem Večera lidí dobré vůle je podpořit a povzbudit všechny lidi dobré vůle v době, která
je složitá a plná výzev.
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. července Cyrilometodějské slavnosti 2022 vyvrcholí v
úterý 5. července v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou slavnostní mší svatou. Hlavním
celebrantem bude kardinál Michael Czerney, rodák z Brna a jeden z nejbližších
spolupracovníků papeže Františka. Hudební doprovod zajistí dechová hudba v počtu cca
150 hudebníků, kteří přijedou ze všech regionů naší vlasti. Zvláště jsou letos zváni
krojovaní poutníci. Pro krojované účastníky bude připraveno zázemí pro převlečení a místo
v blízkosti tribuny. Přihlašovací a informační formulář bude k dispozici na webu
www.velehrad.eu.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

26. ČERVNA 2022 Č. 26
Odpověď: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
neděle 26. června
Šternberk F 9:00 za živé a + rodiny Tomáškovu, Prokopovu,
Pachovu, Pechrovu a Valentovu
13. NEDĚLE V
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
MEZIDOBÍ
Jívová 11:00 mše svatá
Hlásnice 11:00 mše svatá s otcem arcibiskupem Janem
Šternberk F 18-19 adorace Nejsvětější Svátosti
pondělí 27. června
Sv. Cyrila
Alexandrijského,
biskupa a učitele církve

úterý 28. června
Památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka

středa 29. června
SLAVNOST SV.
PETRA A PAVLA,
APOŠTOLŮ

čtvrtek 30. června
Svátek Výročí
posvěcení katedrály

pátek 1. července
1.PÁTEK V MĚSÍCI

sobota 2. července
1.SOBOTA V MĚSÍCI

neděle 3. července
14. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za 56 let života s prosbou
o Boží požehnání do dalších let
Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
Šternberk F 18:00 na poděkování za školní rok a ochranu našich
dětí a rodin
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30
Sv. Leopold 15 – 18
Sv. Leopold 18:00
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
Šternberk F 19-20
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00

mše svatá
svátost smíření a adorace NS

za + Marii, Jana, Vincenta a Helenu
mše svatá /od 17:00 svátost smíření a adorace NS/
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

za + Dagmar, + rodinu Šrámkovu a za duše v
očistci
mše svatá
mše svatá
za Boží požehnání pro rodinu Mikolajkovu
a Kotrlou
mše svatá
poutní mše svatá

Újezd u Un. 10:00
Hr. Petrovice 11:00
Šternberk F 18-19 adorace Nejsvětější Svátosti

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.

V závěrečných dnech svého působení v čele olomoucké arcidiecéze zasílá její
administrátor arcibiskup Jan Graubner věřícím svůj poslední pastýřský list.
Drazí přátelé,
když jsem před 30 lety přijímal úřad
olomouckého arcibiskupa, řekl jsem tehdy
v nástupní homilii:
Slavíme mši svatou za církev, za místní církev
této diecéze, která dostala nového biskupa.
My nejen prosíme za církev, my ji prožíváme.
Shromážděni v této starobylé katedrále
zakoušíme radost společenství bratří a sester
spojených v Ježíšově jménu. V srdci mi znějí
slova svatého Petra: „Vy jste rod vyvolený,
královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící
Bohu jako vlastnictví“; nebo Pavla: „Jste Boží
chrám a bydlí ve vás Boží duch“; nebo
svatého Jana ve Zjevení: „Pojď, ukážu ti
nevěstu, choť Beránkovou… a ukázal mi
svaté město… jak sestupuje z nebe od Boha a
září Boží vznešeností.“ Zažívat radost
z církve znamená zažívat radost z Boha přítomného v církvi, v našem společenství, v nás
samých.
Církev jako viditelný chrám Boží, naplněný Duchem Svatým, tajemné Kristovo tělo,
složené z nás jako údů a proniknuté Svatým Duchem, je působivé znamení pro svět. Je jako
svátost, která pomáhá lidem hlouběji se spojit s Bohem i mezi sebou navzájem, jak říká
Druhý vatikánský koncil. Posvátná liturgie hovoří o „vznešené církvi, městě postaveném na
návrší, vidí ji všichni a ona osvěcuje všechny, v ní září Beránek jako nehasnoucí světlo a
ozývá se vděčný zpěv blažených…“
Mohli jsme si připadat jako zamilovaní, kteří se zasnili, a pak pociťuji lítost, že realita není
tak zářivá. Jistě, církev má plno chyb, a dokonce se v ní řeší i skandály. Ale jak by neměla
chyby, když jsem v ní já a vy, lidé chybující a hříšní. Ano, je to pravda, říkáme jako
realisté, ale přesto se nesmíme bát zahledět do krásy církve, abychom dostali chuť a odvahu
do budování právě takové podoby církve, jakou ukazuje sám Pán.
Tehdy jsem mluvil o své vizi biskupské služby. Chtěl jsem spolu se svými spolupracovníky
a se všemi, kdo byli ochotní se zapojit, být stále zahleděný do krásy Božího města, dívat se
na Boží plány tohoto města a realisticky hodnotit současný stav stavby církve na kousku
staveniště, kterým je naše diecéze. Její základy u nás jako zkušený stavitel kdysi kladl svatý
Metoděj a po něm mnozí další. V posvátné úctě k dílu našich předků, které nás zavazuje,
jsme chtěli budovat svůj díl stavby.
Děkoval jsem všem kněžím, řeholníkům i laikům, kteří žili a žijí své křesťanství opravdově,
takže Boží milost může skrze ně působit. S velkou úctou jsem se díval na všechny, kteří
jednali podle svého svědomí a zachovali věrnost církvi i v těžkých zkouškách, na všechny,
kteří nepodlehli kompromisům a dokázali dávat Boha a jeho přikázání na první místo, na
všechny, kteří měli odvahu i v těžkých okolnostech budovat církev náročným apoštolátem,
ale i na ty, kteří přes své pády a bloudění poctivě hledali pravdu a dokázali dělat pokání.

Poukázal jsem na místa zvlažnělá a odcizená Bohu, na lidi, k nimž evangelium ještě
neproniklo, protože se nenašli ti, kdo by je hlásali srozumitelnou řečí.
Dnes mohu děkovat Bohu za církevní školy, charity, obnovená společenství různých skupin
a spiritualit i nové kostely. Boží milost působí stále. Působí taky skrze vás a já dnes, kdy
děkuji Bohu za milost tak dlouhého působení v této diecézi, děkuji taky vám. Jestli se něco
podařilo, bylo to díky Boží milosti a úsilí mnohých, díky široké spolupráci. Duchovní
chrám, ve kterém jsme jako živé kameny každý na svém místě, se může stavět jen společně.
Kde se v této stavbě nachází kdokoliv z nás, to připravil Boží plán, ale na nás záleží, jestli
jsme kameny pevné, spolehlivé, dobře napojené na své sousedy, opracované podle Božích
představ a oživené Duchem Svatým. Čím ochotněji přijímáme Boží slovo a čím rozhodněji
mu říkáme své ANO, aby se mohlo vtělit do našich skutků, tím více odpovídáme Boží
představě o našem životě, otevíráme se působení Ducha Svatého, stáváme se realizovanými
křesťany a máme větší význam pro duchovní chrám, který společně stavíme.
Jako se nemůže skrýt město ležící nahoře, jako se rozsvícené světlo nestaví pod kbelík nebo
pod postel, ale na svícen, aby všichni v domě viděli, jako dary Ducha Svatého nejsou dány
jednotlivci pro jeho osobní užitek, ale proto, aby jimi sloužil druhým, tak je naše společná
práce na budování místní církve službou společnosti, ve které žijeme. Nikdo z nás nemůže
odsuzovat ty, kteří – řečeno slovy Písma – sedí ve tmě, ale musíme se ptát: Je tato temnota
zaviněná jen jejich slepotou, nebo je spíš vinen ten, kterého Ježíš určil, aby byl světlem, a
on dost nesvítí?
A tady musím přiznat nejen vlastní chyby, ale i mnoho našich společných dluhů, protože
velikost úkolu byla silně převyšující. Prosím o odpuštění Boha i vás. Úkol, který vám
zůstává, je stále přesahující, ale nebojte se ho. Jde o dílo Boží.
Já dnes odcházím na jiné pracoviště, kam mě, jak věřím, posílá Bůh. Vy zůstáváte a vaše
poslání trvá. Modlete se, aby vám Pán brzy poslal nového biskupa, který vás povede, ale
nezapomeňte, prosím, že záleží na vaší spolupráci s ním, na každém z vás, a budujte krásný
Boží chrám diecéze společně. Pamatujte v modlitbě i na mě, abych své nové poslání zvládl.
Já vám budu nadále každodenně žehnat.
+ Jan Graubner,
emeritní arcibiskup olomoucký
PODĚKOVÁNÍ OTCI ARCIBISKUPOVI ZA JEHO SLUŽBU
Ve čtvrtek 30. června v 17:00 při mši svaté v olomoucké katedrále oslavíme výročí
posvěcení katedrály. Tato slavnost bude výjimečná tím, že při ní bude celá naše arcidiecéze
děkovat otci arcibiskupovi za jeho dlouholetou požehnanou službu v jejím čele. Všichni jste
srdečně zváni. Program začne v 16:00 adorací Nejsvětější Svátosti, v 17:00 bude
pontifikální mše svatá a od 18:00 po mši svaté možnost přátelského setkání na prostranství
vedle katedrály (jídlo, pití a možnost posezení zajištěna).
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné (1. skupina) ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 1.
července.
POBOŽNOST PRVNÍHO PÁTKU
Na první pátek v měsíci 1. července zvu všechny farníky ke svátosti smíření, kterou
budete moci přijmout od 15:00 do 17:50 ve zpovědní místnosti u kaple sv. Leopolda.

