POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ KNĚŽSKÁ
POVOLÁNÍ DO OLOMOUCE
Všechny bych Vás chtěl pozvat a povzbudit k účasti na pouti šternberského děkanátu „Za
obnovu rodin a nová kněžská povolání“, která se letos uskuteční v sobotu 13. října 2018
v katedrále sv. Václava v Olomouci.
15:00 - modlitba svatého růžence
16:00 - společná adorace
17:00 - pontifikální mše svatá (celebruje Msgre. Antonín Basler s kněžími
šternberského a hranického děkanátu)
Od 14:30 do 16:30 bude v prostorách farního domu u sv. Václava program pro děti.
Z našich farností bude vypraven autobus. Prosím, abyste si na toto sobotní odpoledne nic
neplánovali, a svojí účastí ukázali, že nám osud našich rodin a církve není lhostejný. Ze
Šternberka bude autobus odjíždět v 14:00 z Dvorské. Zastavovat bude také na zastávce u
kostelíčka a u Psychiatrické léčebny.
Přihlašovat se můžete po každé mši svaté. Doprava je zdarma pro všechny účastníky.

FARNOST ŠTERNBERK

MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITEB MATEK
Modlitební triduum matek vyvrcholí dnešní neděli 30. září v kapli sv. Leopolda v 15:00.

SVÁTEK SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Ve čtvrtek 4. října má svátek sv. František z Assisi. Tento jeho svátek oslavíme při mši
svaté v klášterním kostele sester kapucínek v 18:00. V 17:30 se můžete, spolu se sestrami,
pomodlit nešpory ze slavnosti sv. Františka.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budeme navštěvovat dopoledne v pátek 5. října.

POBOŽNOST PRVNÍHO PÁTKU
Na první pátek v měsíci 5. října zvu nejen všechny farníky, ale zvláště všechny školáky a
jejich rodiče na mši svatou, která bude sloužena ve farním kostele v 18:00. Všechny děti a
též rodiče zvu ke svátosti smíření, kterou budete moci přijmout od 15:00.

POZVÁNKA NA CHLAPSKOU BRIGÁDU
V sobotu 5. října zvu všechny ochotné muže na brigádu. Náplní brigády bude vyvážení
sutin a nepořádku z půdy farní budovy a úklid po tesařských a klempířských pracech.
Brigáda začne v 8:00. Prosím, abyste mně SMS dali zprávu o Vaší účasti či neúčasti.

MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
Příští sobota 6. října je první v měsíci. Mariánské společenství Vás zve na modlitbu
svatého růžence do kaple sv. Leopolda, která začíná v 17:00.

VIETNAM-KAMBODŽA-THAJSKO (vyprávění P. Jana Linharta s obrázky a hudbou)
Podíváme se do Hanoje a k Voňavé pagodě, do severních hor, národního parku Ba Be, i na
jižní ostrov Phu Quoc, lodí po Mekongu do Phnompenhu a do slavného Angkor Vatu a
nakonec do královského paláce v Thajském Bangkoku. Kdy: ve čtvrtek 11. října, v 18:00,
společenská místnost, Farní 3. Zve ČKA MS Šternberk, www.cka-st.webnode.cz.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
30. ZÁŘÍ 2018
Č. 39
Žalmová odpověď: Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.
NST 7:30 za živou a + r. Klášterníkovu a Příborských
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 30. září
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za pracovníky a uživatele služeb Charity
26. NEDĚLE V
s prosbou za Boží požehnání pro dílo Charity
MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
pondělí 1. října
za všechny narozené a zemřelé ve městě
NST 18:00
Památka sv. Terezie
Šternberk v září 2018
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

od Dítěte Ježíše

úterý 2. října
Památka svatých
andělů strážných

Klášter 7:30 mše svatá

Psych.léčebna 15:00 mše svatá
Hlásnice 17:30 mše svatá
NST 18:00 za + manžela, + vnuka, + rodiče z obou stran,
za živou rodinu a za duše v očistci
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
čtvrtek 4. října
Dalov 16:30 mše svatá
Památka sv. Františka
z Asissi
Klášter 18:00 mše svatá ke cti sv. Františka z Asissi
Sv. Leopold 15–17:50 svátost smíření a adorace NS
pátek 5. října
Sv. Leopold 18:00 za Blaženu Ryntákovou a rodiče
1. PÁTEK V MĚSÍCI
Újezd u Un. 18:00 mše svatá (od 17:30 svátost smíření a adorace)
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá (od 17:00 svátost smíření a adorace)
sobota 6. října
Sv.Leopold 18:30 za + Dagmar, + rodinu Šrámkovu a za duše v
Svátek sv. Bruna,
kněze
očistci
středa 3. října

neděle 7. října
27. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

za Boží požehnání
mše svatá
mše svatá
za + rodiče Štenclovy
mše svatá
mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: od PO do SO v 7:30 (ve ČT v 18:00); v NE v 8:00.
Texty příští neděle: 1.čt. Gn 2,18-24 * 2.čt. Žid 2,9-11 * Ev. Mk 10,2-16*
Lektoři: NST – Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Knopfová Z.; Knopf P.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE
FARNÍ ÚMYSL NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2018: za ty, kteří vedou nebo učí naše děti
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117; P Dariusz Trzaskalik,
kaplan.

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa
Drazí bratři a sestry,
naši předkové v dějinách často odkazovali farnostem a kostelům své majetky, které
sloužily k obživě kněží, nebo údržbě kostelů (farní pole či lesy). V darovacích smlouvách
bývaly dohodnuty závazky vůči dárcům, nejčastěji pravidelné sloužení mší svatých za duše
zemřelých dárců. Povinnost slavení mší svatých za dárce trvala, dokud měl obdarovaný
z daru užitek.
Po zabrání majetku státem v roce 1948 církev neměla z tohoto majetku žádný
užitek. Proto nemusela plnit povinnosti plynoucí z darů. V restitucích se některé majetky
vrátily, za některé byla proplacena finanční náhrada. Protože z nich má církev zase užitek,
oživla i povinnost modlitby za zemřelé dárce. Protože ale dnes už není možné dohledat
jednotlivé smlouvy, obrátili se čeští a moravští biskupové na Svatý stolec s prosbou
o řešení.
Svatý stolec stanovil, že každý kněz, který stojí v čele farnosti (v případě, že
spravuje více farností, pak se počítá jen jedna, včetně i nově založených farností a také
těch, které žádné majetky neměly) má povinnost během následujícího liturgického roku
slavit de- set mší svatých za zemřelé dárce. Tím bude navždy povinnost splněna. Prosím
věřící, aby se těchto mší svatých účastnili v hojné míře a společně se modlili za dárce,
z jejichž darů mají užitek i dnešní farnosti. Prosím dnešní dárce, kteří prosí o mše svaté za
své zemřelé, aby tentokrát upřednostnili plnění povinnosti společného slavení mší svatých
za tyto zesnulé dárce, nebo souhlasili s tím, že na jejich úmysly budou mše svaté sloužené
jinde.
Všem děkuji za přijetí výzvy a každému ze srdce žehnám
arcibiskup Jan

Jak je to s financováním církve
Založení biskupství nebo farnosti bývalo podmíněno finančním zajištěním jejich
provozu. Například farnost měla mít při zřízení tolik pole, aby se na něm farář uživil (tak
zvané farní obročí). Podobně i kostel vlastnil často pole, z jehož výtěžku se opravoval.
Když někdo postavil kapli a chtěl ji věnovat církvi, musel k ní darovat kus pole. Kaple měla
právní subjektivitu (patřila sama sobě) a jí patřil i pozemek, z jehož výnosu se skládalo na
opravy. Pozemek patřil do tak zvaného kmenového jmění a nesměl být zcizen, dokud stála
kaple. Časem vznikala tak zvaná záduší. Většinou bezdětní dárci odkázali po své smrti svá
pole farnosti s tím, že farář měl povinnost každoročně sloužit za dárce mši svatou, někdy i
více mší, dle darovací smlouvy. O každé takové právnické osobě vedl farář samostatné
účetnictví (jako nadace). K jejich rušení slučováním docházelo až koncem devadesátých let
20. století z nátlaku Ministerstva kultury.
Některé farnosti neměly svá pole, ale byly zajištěny tak zvanými patronacemi.
Majitel panství se smluvně zavázal každoročně dodat na faru určité množství potravin ze
svého statku, někdy dřevo na topení, někdy dokonce i pivo. Za to mohl mluvit do toho, kdo
bude u něho farářem. Patron měl také povinnost přispívat na opravy kostela.
Od Marie Terezie musela mít každá farnost obecnou školu a vést matriky. Josef II.
chtěl „veřejnou správu“ zintenzivnit a rozhodl o založení mnoha farností (700 obyvatel
nesmí mít do kostela dál než jednu hodinu pěšky). Nové farnosti neměl z čeho platit, proto

zrušil mnoho klášterů, které neměly školy a nemocnice (celkem 783). Jejich majetek svěřil
Náboženskému fondu, později Náboženské matici. Ta měla ve vztahu k novým farnostem
(a také k některým novým biskupstvím) práva a povinnosti patronů.
U katedrály byla zřízena kapitula kanovníků se souhlasem papeže, ale pro každého
kanovníka muselo být zajištění, třeba statek na venkově a dům ve městě. Tento kanovník
pak vykonával různé vyšší funkce na biskupství, třeba generální vikář, nebo kancléř apod.,
ale za tuto práci nebyl placen. Žil z kanovnického příjmu. Často měl přiděleného kněze,
vikáře, kterého živil. Ten ho mohl zastupovat při každodenních společných modlitbách
v katedrále a vykonávat povinnosti nižších úředníků na biskupství.
Někdy se stávali kanovníky – čekateli či nesídelními kanovníky mladí kněží ze
šlechtických rodů, jimž kanovnický příjem sloužil jako stipendium ke studiu v zahraničí
(dnešní nadační fondy). V některých dobách stoupal počet kanovníků například tím, že
bohatý šlechtic se souhlasem krále i papeže daroval kapitule statek jako zajištění dalšího
kanovnického místa (třeba pro svého syna, ale místo nesmělo být po jeho smrti zrušeno bez
souhlasu papeže). Podobně vznikla i olomoucká univerzita. Biskup zajistil pro univerzitu
statky, papež ji zřídil a pozvaní jezuiti ji vedli. Podobné majetkové zajištění měl kněžský
seminář, nebo gymnázium.
Zásadní změna financování spojená s nástupem komunismu byla postavena na
patronátním právu. Stát zabral veškerý majetek a zavázal se platit mzdy kněží a veškerý
provoz církve (i když to dělal tak, že mnohé kostely spadly). Za to si nárokoval rozhodovat
o ustanovování kněží. Kdo dostal tzv. státní souhlas pro konkrétní místo, byl placen státem
(v občanském průkazu měl razítko ONV). Bez souhlasu státu nesměl vypomáhat ani svému
sousedovi. Jakékoliv kněžské působení bez státního souhlasu bylo trestné (někdy
i vězením).
V roce 1990 byl zákonem zrušen státní dozor nad církvemi. Byly vráceny jen
nejnutnější budovy, kněží byli dál placeni státem, ale už ne přes ONV (Okresní národní
výbor), ale přes biskupství. Nový zákon o církvích umožnil snadnou registraci mnoha
nových církví, které po deseti letech měly získat právo být placeny státem. Stát zvolil pro
sebe levnější cestu. Dříve než by musel platit nové náboženské společnosti, rozhodl se
vrátit majetek a skončit s financováním.
Církevní restituce přímo souvisejí s ukončením financování církví, i když
postupném. Vrácené majetky jsou často ve velmi špatném stavu a z prvních výnosů
a finanční náhrady se musejí uvádět do takového stavu, aby od chvíle, kdy skončí státní
dotace na platy, mohla církev z jejich výnosů financovat svůj provoz. Kritici mluví
o zbohatnutí církve, nebo volají po zdanění finanční náhrady. Ta však byla zaúčtovaná celá
hned na začátku a současné postupné vyplácení je jen splácením dluhu státu vůči církvím.
Církev nezbohatla, jen přibylo starostí a zodpovědnosti. Musíme žít skromně a počítat se
štědrostí věřících. Největší ekonomickou zátěží je údržba kostelů, na něž žádáme dotace
z různých veřejných i soukromých zdrojů. Ty nejsou nárokové ani u národních kulturních
památek. Zvláště městské kostely jsou často magnetem turismu, na němž vydělávají jiní.
Kněží jsou nejlevnějšími kastelány památek a věřící největšími sponzory národní kultury.
Užitečnost nás však těší.
arcibiskup Jan
(převzato z olomouckého arcidiecézního informátoru OLDIN)

