církve především ve farnosti. Jen tam, kde laici budují zdravé křesťanské rodiny a dobře
vychovávají děti, má místní církev budoucnost. V tom je role laiků nenahraditelná.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ

ZAPOJENÍ LAIKŮ V LITURGII
Můžeme ilustrovat na některých číslech. Kurzem lektorů Božího slova prošlo za 14 let dva
a půl tisíce laiků, z nich mnozí se účastní dalších formačních a pracovních setkávání.
Pověření pomáhat při podávání svatého přijímání a donášet je nemocným, má v současnosti
480 laiků, kteří se připravili v kurzu pastoračních pomocníků, který obsahoval sto hodin
přednášek, a každé dva roky se účastní aspoň krátkých duchovních cvičení.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

ZAPOJENÍ LAIKŮ V KATECHEZI
V poslední době sice klesl nejen počet narozených dětí, ale i katechizovaných, ať už ve
školách či na farách. S tím souvisí i pokles počtu katechetů, z nichž velká většina učí jen
nějakou hodinu týdně po svém zaměstnání. V současnosti má pověření učit jménem církve
(kanonickou misi) 273 katechetů s průměrným věkem 47 let, z nichž 50 % má
vysokoškolské vzdělání.
DIAKONIE
Je především polem pro laiky. V diecézi máme 29 Charit s právní subjektivitou. Všechny
vedou laici jmenovaní arcibiskupem. V téměř každé Charitě je pastorační asistent placený
biskupstvím. Charita má v diecézi 1700 laických zaměstnanců. Do pastorační služby je
třeba započítat nemocniční kaplany, z nich jeden je kněz, tři jsou jáhni, tři řeholní sestry
a zbytek laici, celkem 32.
Do přímé pomoci pastoraci je třeba počítat i odborné pracovníky v terénu, kteří přebírají
některé laické práce kněží. V děkanátech máme 29 účetních a 26 techniků. Olomoucká
arcidiecéze zřizuje 16 církevních škol. Všechny vedou laici. Centra pro mládež a pro rodinu
mají přes 30 pracovníků.
PASTÝŘSKÁ SLUŽBA V UMĚNÍ
Je typickou službou laiků. Můžeme zmínit řadu hudebních festivalů různých žánrů
pořádaných pod záštitou biskupů (např. Varhanní festival, 25 ročníků Podzimního festivalu
duchovní hudby, 30 ročníků Forfestu), výstavy výtvarného umění, zvláště v Arcidiecézním
muzeu, ale i velehradské Dny lidí dobré vůle a programy jako měsíční Setkání u studny či
každoroční Pěší pouť za umělce.
A JAK JE TO S FINANCEMI,
které jsou adresovány na opravy kostelů, far a škol ve srovnání s investicemi na platy
pracovníků v hlavní činnosti, tedy v pastoraci? Je třeba říci, že zvláště na opravy památek
se snažíme zajistit různé dotace, k nimž jsou ale nutné vlastní podíly. Náklady na mzdy
v pastoraci jsou zatím kryty částečně ze státní dotace, která se ovšem každým rokem
zmenšuje o pět procent. Zbytek je ze zdrojů církevních. Jisté je, že počty pracovníků v
pastoraci stoupají a bez jejich pravidelné formace by se s dobrými výsledky počítat nedalo.
Tím také stoupají náklady na pastoraci.
arcibiskup Jan
pokračování příště

2. KVĚTNA 2019

Č. 19

Žalmová odpověď: Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.
neděle 12. května
4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Neděle Dobrého
Pastýře
pondělí 13. května
Panny Marie Fatimské

úterý 14. května
Svátek sv. Matěje,
apoštola

středa 15. května
čtvrtek 16. května
Svátek sv. Jana Nepomuc,
kněze a muč.

pátek 17. května
sobota 18. května
neděle 19. května
5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Měsíční mimořádná
sbírka na opravy

NST 7:30 za + manžela, + rodiče Procházkovy
a za + sourozence
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + Jiřího Maléře a za + rodiče Zbořilovy
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
NST 17:00 za + Václava Maléře
Klášter 7:30 mše svatá
Psych. léčebna 15:00 mše svatá
NST 18:00 za Boží požehnání pro děti a jejich rodiny
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Nemocnice 15:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za dar víry pro rodinu
Dalov 17:30 poutní mše sv. ke cti sv. Jana Nepomuckého
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

za + Jana Zahradu a za živou rodinu
mše svatá
mše svatá
na poděkování za dar 18 let života
mše svatá
mše svatá

KVĚTEN 2019: za nová duchovní povolání z našich farností
LEKTOŘI PŘÍŠTÍ NEDĚLE (19.5.2019)
1.čt. Sk 14,21-27 * 2.čt. Zj 21,1-5 * Ev. Jan 13,31-35*
NST - Nováková D., Šišková J.; ZPM – Knopfová Z.; Knopf P.
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, 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.

Události následujícího týdne:

Události vzdálenější:

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MAMINKY NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Další setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude dnes 12. května v
16:00 na faře. Setkání starších kandidátů (nad 20 let) proběhne v neděli 19. května v
16:00 na faře. Očekávám účast všech.

Srdečně Vás zveme na duchovní obnovu pro maminky na mateřské dovolené, kterou
povede paní Františka Böhmová. Téma přednášek: O kráse ženství, O hněvu. Obnova se
koná ve dnech 22.-24. května 2019 na šternberské faře. Více informací najdete na
plakátcích.

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ SKUPINEK MM
Srdečně zveme všechny skupinky Modliteb matek ze Šternberka a okolí na společné
setkání v pondělí 13. května 2019 v 16:30 v učebně na faře. Na programu krátké zamyšlení
nad velkým darem MM, možnost dotazů a společná modlitba matek v kapli sv. Leopolda.
Info Pavla Švecová.

O ROZMANITOSTI ROZHOVORŮ
Žijeme v době, v níž je celé lidstvo odsouzeno k tomu, aby vědělo úplně „všechno“, jsme
zaplaveni zprávami z celého světa. Čím neuvěřitelnější informace jsou, tím ochotněji tomu
lidé uvěří. Jsme svobodní a proto odpovědní za to, koho necháme ovlivňovat náš život. Je
třeba umět rozlišovat. O tom, co nabízí rozhlasová stanice Radio Proglas, bude hovořit
externí redaktor Mgr. Marek Chvátal. Úterý 14. května 2019, 18:00, společenská
místnost na faře, zve ČKA MS Šternberk, www.cka-st.webnode.cz

POZVÁNKA NA KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Ve středu 15. května v 18:00 v klášterní kapli sv. Anežky České vystoupí smyčcový
kvartet Gaudio, v jehož podání zazní skladby klasické duchovní hudby. Vstupné
dobrovolné.

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Ve středu 15. května v 19:00 bude na faře další řádné zasedání Pastorační rady farnosti
Šternberk. Prosím o účast všech členů. Zasedání pastorační rady jsou veřejná.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší porozumění poselství Písma svatého bude ve čtvrtek 16.
května v 19:15 na faře.

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 17. května v 16:30 na faře.

NOČNÍ POUŤ MLÁDEŽE DĚKANÁTU
V noci z 18. na 19. května proběhne další akce mládeže děkanátu, tentokrát jsme si
naplánovali noční pouť z Červenky na Svatý Kopeček, která už má taky svou tradici. Pouť
začneme mší svatou na Července ve 21:00 a zakončíme mší svatou u sester na Svatém
Kopečku v 6:00, odtud potom individuální doprava domů.
S sebou teplé oblečení, dobré boty, baterku, jídlo, pití a úmysl za který chceš pouť obětovat.

SETKÁNÍ DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ
Všechny rodiče dětí 1. i 2. stupně ZŠ bych rád informoval o tom, že v pátek 24. května se
v Újezdu u Uničova koná setkání děti z našeho děkanátu, které chodí do náboženství. Pro
děti bude připraven kvalitní program, který pro ně připravili katecheté děkanátu Šternberk,
Centrum pro rodinu Šternberk a mládež děkanátu Šternberk. Na setkání pojedeme
autobusem, v případě, že by nás jelo málo, tak vlakem. Příští týden rozdám dětem v
náboženství informační letáček o této akci. Prosím rodiče, aby své děti na tento den
omluvili ze školy.

Další informace:

ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA II. POLOLETÍ 2019
Od dnešní neděle máte možnost objednat si intence mše svaté pro II. pololetí tohoto 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.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Během celého měsíce se v našich kostelích (pokud je ten den mše svatá v NST či v kapli sv.
Leopolda) v pondělí, ve středu a v pátek konají Májové pobožnosti. Struktura májových
pobožností: 17:20 modlitba svatého růžence; 17:45 čtení z knihy Májové úvahy; 17:55
litanie k Panně Marii.

SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE (VI.)
Během tohoto roku vám představuji úsilí našeho otce arcibiskupa o oživení církve v naší
arcidiecézi, tak jak to on sám prezentoval na stránkách diecézního časopisu OLDIN v
minulém roce. Tímto však nechci pouze informovat, ale vést každého k tomu, abychom si
slova svého pastýře vzali k srdci a uvedli je do života.
Plenární sněm připomíná, že výrazem pastýřské služby laika je láska ve všech autentických
podobách: v rodině, v manželství, ve světě kultury, ve výchově a vzdělávání, v umění, v
zaměstnání, v politickém životě a v církvi. Vyzývá k větší účasti laiků na liturgii, katechezi
i diakonii církve. Žádá, aby finanční zajištění pastorace a odměňování i vzdělávání
pastoračních pracovníků včetně laiků bylo chápáno jako důležitější než zajištění oprav a
výstavby objektů. Základní aktivita křesťanských laiků je zaměřena do světa, který mají
posvěcovat. Všichni jsou povoláni k tomu, aby spoluvytvářeli místní společenství živé

