DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ
NEDĚLI 20. ŘÍJNA 2019
Milí přátelé misií,
příští neděli, jako každý rok, budeme slavit Misijní
neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za
to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Misijní neděle je
svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem
vyměňujeme dary duchovní i materiální. I v té nejchudší zemi
Afriky se koná sbírka na misie, čehož jsem byl svědkem v
tanzanské farnosti, kde lidé dávají, co mohou, z toho mála, co
mají, do společného fondu, z kterého pak mohou o to víc čerpat.
Misijní neděle je nejsilnější solidaritou celého světa. V ten den se víc jak miliarda lidí ve
160 zemích světa modlí za společné dílo evangelizace. Na řadě míst se věřící scházejí v
předvečer Misijní neděle ke společným modlitbám. Naši biskupové vyzvali všechny
farnosti, aby se do společného mostu modliteb za misie zapojili už v pátek 18. října večer.
Děkuji všem, kteří se s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích, či aspoň v rodinách.
Letošní rok je výjimečný také proto, že papež František vyhlásil pro celou
církev Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Jedním z klíčových aspektů této události je
oslavit stoleté výročí Apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV., který dal
nový podnět misijní práci při hlásání evangelia. Papež František si přeje znovu podnítit
vědomí o významu křtu pro Boží lid ve vztahu k misiím církve. Pro tuto oslavu navrhl téma
„Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misiích ve světě“.
Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého
světa. Ano, misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie,
ale svět, ve kterém žijeme, je naše rodina, farnost, společenství, práce nebo škola. Svět je
prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou
vírou, radostí a nadšením. Ježíšova slova „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“,
jsou posláním pro všechny pokřtěné. To znamená žít tak, abychom v ostatních lidech
vzbuzovali otázky: jak to, že je ten člověk tak dobrý, radostný nebo spravedlivý? To je
cesta k Ježíši.
Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu
papežských misií v loňském roce. Díky Vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým
lidem v šesti zemích tří kontinentů částkou necelých 15 milionů korun. Pomáháme tak v
Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance a Paraguay s pastoračními a edukačními
projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem
zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací
podáváme pomocnou ruku všem potřebným.
Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme s těmi
nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny
Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda doprovázet.
Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim
blízkým žehná
jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice
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Žalmová odpověď: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
NST 7:30 za + manžela a syna a za živou rodinu
Martinkovu
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 13. října
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + členy rodin Faksové, Hlochové a Gajové
28. NEDĚLE V
a za dar víry a Božího požehnání pro rodiny
MEZIDOBÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Hor.Loděnice 11:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 14. října
NST 18:00 za Boží požehnání pro rodinu Vrobelovu
úterý 15. října
Klášter 7:30 mše svatá
Památka sv. Terezie
od Ježíše, panny

středa 16. října
Sv. Hedviky, řeholnice

čtvrtek 17. října
Památka sv. Ignáce
Antiochijského,
biskupa a mučedníka

pátek 18. října
Svátek sv. Lukáše,
evangelisty

sobota 19. října
neděle 20. října
29. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ

Sbírka na misie

Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:15 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za dar společného života a za
živou a + rodinu Martinkovu a Smyčkovu
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 -12 adorace NS
Babice 16:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
Nemocnice 15:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 na poděkování za dar života syna Františka
a vnuka Jakuba s prosbou o ochranu P. Marie
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30 za + Milana Hořínka
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za farníky
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

ÚMYSL ŽIVÉHO RŮŽENCE ŘÍJEN 2019: za naše nemocné a ty, kteří je ošetřují
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.

Informace pro všechny farnosti
SBÍRKA NA MISIE
Na přání Svatého otce je sbírka příští neděle 20. října určena v celé výši na pomoc chudým
skrze schválené projekty Papežského misijního díla šíření víry.
NENECHÁVEJTE SI KRISTA PRO SEBE.
Mít víru znamená opírat se o víru bratří a sester. Přijměte pozvání na setkání, kterým
chceme navázat na zářijovou přednášku P. Josefa Mikuláška na téma „misijní poslání
církve“. O tom, jak sdílet radost své víry s ostatními, se přijdou podělit v osobním
svědectvím Robert a Hana Dojčárovi. Zve ČKA, v úterý 22. října v 18:00 ve farní
místnosti, www.cka-st.webnode.cz.
SBÍRKA SVATÉ ANEŽKY
Během měsíce srpna a září byla možnost přispívat na dar papeži Františkovi při příležitosti
Národní pouti ke 30. výročí svatořečení sv. Anežky Přemyslovny. Přispělo celkem 24
dárců, na účet sbírky bylo zasláno 7313,- Kč. Jana Sládková, duchovní asistent Charity
Šternberk
PRODEJ DĚKANÁTNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2020
Stolní kalendáře na příští rok 2020 si budete moci koupit v sakristiích našich kostelů a ve
farní knihovně. Kalendář obsahuje spoustu užitečných informací a fotografie ze života
farností šternberského děkanátu. Kalendář stojí 60 Kč. Ve všedních dnech si ho můžete
koupit i na faře.
POMOC LIDEM BEZ DOMOVA
Vzhledem k nastupujícímu chladnému počasí prosíme o pomoc lidem bez domova
prostřednictvím teplého oblečení, teplé obuvi, dek a spacích pytlů. Tyto komodity můžete
darovat do charitního šatníku každý všední den od 8:00 do 15:00 hodin. Vstup najdete v
přízemí Charity Šternberk na Opavské ulici č. 13. Všem případným dárcům předem
děkujeme! Mgr. Jana Sládková, duchovní asistent.
Informace pro farnost Šternberk
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (20.10.): 1.čt. Ex 17,8-13* 2.čt. 2 Tim 3,14-4,2* Ev. Lk 18,1-8*
Lektoři: NST – Martinková, Chmelová.; ZPM – Švecová, Richter.
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Dnešní neděli 13. října v 16:00 proběhne na faře setkání skupiny mladších biřmovanců (do
20 let), případně těch starších, kteří se nezúčastnili setkání minulou neděli. Další setkání
starších kandidátů (nad 20 let) svátosti biřmování pak bude v neděli 20. října v 16:00 na
faře.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Také letos máte všichni možnost upevňovat si základy naší katolické víry při čtvrtečních
setkáních. První plánované setkání se před čtrnácti dny z důvodu mé nemoci nekonalo, a
tak ani nedošlo k plánovanému určení tématu pro letošní rok. K této volbě a také našemu
prvnímu setkání dojde, budeme-li všichni zdraví, ve čtvrtek 17. října v 19:15 ve farní
učebně. Všichni jste srdečně zváni.
MISIJNÍ MOST MODLITBY
Zveme všecky, malé i velké, maminky i tatínky, babičky i dědečky, strýčky i tetičky, no
prostě všecičky, ke společné modlitbě při slavení Misijní neděle. Spojíme se v modlitbě s
ostatními křesťany na celém světě v pátek 18. října 2019 v 17:00 v kapli sv. Leopolda.
Budeme Pánu předkládat chudé, opuštěné, strádající válkami, přírodními katastrofami,
pronásledováním. Na společnou modlitbu naváže mše svatá.
MISIJNÍ KOLÁČ
V sobotu 19. října 2019 v 9:00 jsou vítáni všichni kuchaříčci a pekaříčci sami nebo se
svými maminkami či tatínky na společném pečení a balení dobrot, které bude možné
zakoupit v neděli 20. října 2019 po mši svaté v křížové chodbě. Výtěžek poputuje na
potřeby Papežského misijního díla dětí. Těšíme se na vás ve farní místnosti!

