stránkách na své synodě dne 14. října 2019 prohlásili papeže Františka za heretika a zvolili
nového papeže.
Problematické je také Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Papež František sice 4.
dubna 2017 umožnil katolickým biskupům udělovat licence pro věřící, kteří se účastní
pastoračních aktivit bratrstva, ale Bratrstvo je v České republice od prosince 2017
samostatnou registrovanou církví na Ministerstvu kultury a zatím nenavázalo žádné vztahy
s Českou biskupskou konferencí. Proto zatím u nás biskupové žádné licence nemohou
udělovat. Něco jiného je Kněžské bratrstvo sv. Petra, které také slaví mši svatou takzvaně
postaru a v latině, ale je v jednotě s vedením katolické církve a proto se katolíci mohou
účastnit i jejich bohoslužeb.
Nikoho nesoudím, ale považuji za svou povinnost věřící diecéze upozornit na
situace, kdy ztrácejí jednotu s církví a tím také možnost hodně přijímat svátosti. Modlím se
za obrácení a kající návrat do církve těch, kteří zbloudili, a o modlitbu na tento úmysl
prosím také vás všechny.
arcibiskup Jan

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17. LISTOPADU 2019 Č. 46
Žalmová odpověď: Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.
neděle 17. listopadu
33. NEDĚLE V
MEZIDOBÍ
DEN VÝROČÍ
BENEDIKACE
FARNÍHO KOSTELA

pondělí 18. listopadu
Posvěcení římských
bazilik svatých
apoštolů Petra a Pavla

úterý 19. listopadu
středa 20. listopadu
čtvrtek 21. listopadu
Památka Zasvěcení
Panny Marie
v Jeruzalémě

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

sobota 23. listopadu
Sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka

neděle 24. listopadu
SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE
Mimořádná sbírka na
opravy

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

mše svatá
mše svatá
za občany města Šternberka
mše svatá
mše svatá

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání do dalších let
Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:15 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Trčkovu a Změlíkovu
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11 -12 adorace NS
Dalov 16:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za živou a + rodinu Filipčíkovu
H. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

7:30
8:00
8:30
9:00

za živou a + rodinu Baklíkovu a Martinkovu
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Schönovu a Tomáškovu
s prosbou i Boží požehnání
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

ÚMYSL ŽIV. RŮŽENCE LISTOPAD 2019: za dar opravdové víry pro všechny pokřtěné
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (24.11.): 1.čt. 2 Sam 5,1-3* 2.čt. Kol 1,12-20* Ev. Lk 23,35-43*

Lektoři: NST – Nováková D., Šišková J.; ZPM – Martinková M., Martinka P.
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.

DNY RODU STERNBERGŮ 2019
Dnešní sváteční den 17. listopadu 2019 vrcholí slavením mše svaté za
účasti biskupa Msgre. Josefa Nuzíka dny, kdy děkujeme za dar
svobody,a kdy si připomínáme 236. výročí benedikace našeho
farního kostela.
Odpoledne v 17:00 budou Dny rodu Sternbergů zakončeny varhanním
koncertem, na němž v podání Martina Látala zazní skladby doby
barokní. Vstupné 100 Kč.
SBÍRKA NA CHARITU
Dnešní neděli se při mši svaté koná sbírka na Charitu.
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Další setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude dnes 17. listopadu v
16:00 na faře. Setkání starších kandidátů (nad 20 let) proběhne v neděli 24. listopadu v
16:00 na faře.
POŽEHNÁNÍ NOVÉHO OBĚTNÍHO STOLU A AMBONU
V pondělí 18. listopadu při večerní mši svaté v 18:00 v Kostelíčku (NST) bude požehnán
nový obětní stůl a ambon. Žehnání provede náš bývalý kaplan P. Dariusz Trzaskalik, farář z
Uničova.
LECTIO DIVINA NEBOLI POSVÁTNÉ ČTENÍ
Ve čtvrtek 21. listopadu v 19:15 jste všichni, kteří toužíte prohlubovat svůj duchovní
život, srdečně zváni na Lectio divina. Setkání trvá 45 minut a moderuje ho P. Josef.
Z JIŽNÍ MORAYV AŽ DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
Centrum pro rodinný život děkanátu Šternberk Vás všechny srdečně zve na nevšední
vyprávění Martina Trdlicy o své pouti do Santiaga de Compostela, které se koná v pátek
22. listopadu v 19:00 ve farní místnosti na šternberské faře. Poutníkovo slovo bude
doprovázeno promítáním fotografií. K zakoupení bude i deník z pouti v ceně 100 Kč.
Vstupné je dobrovolné.
VELKÁ SOBOTNÍ BRIGÁDA
V sobotu 23. listopadu dopoledne se koná velký úklid našeho farního kostela. Prosím,
reservujte si čas, a přijďte pomoci. Chtěl bych povzbudit především muže a mládež naší
farnosti. Začátek brigády v 8:00.
KRABIČKA "PROSEBNIČKA"
Modlitební společenství naší farnosti umístilo na lavici uprostřed kostela krabičku. Zájemci
do ní mohou anonymně vkládat své prosby a intence. Společenství se za ně bude modlit.
ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA I. POLOLETÍ 2020
2020
Od příští neděle (24. listopadu) máte možnost objednat 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 2019 jsou pro Vaše intence k dispozici ještě tyto termíny:
Farní kostel – 25.12. (st 9:00)
Sv. Leopold – 5.12. (čt 6:30); 10.12. (út 6:30); 12.12. (čt 6:30); 19.12. (čt 6:30);
20.12. (pá 18:00); 27.12. (pá 17:00)

CÍRKEVNÍ SILVESTR MLADÝCH DĚKANÁTU ŠTERNBERK
V sobotu 30. listopadu bude mládež děkanátu už tradičně slavit církevní Silvestr, který
začne mší svatou v 18:00 hodin v klášterní kapli klarisek-kapucínek na Opavské ulici,
potom se přesuneme do farních sálů. Je to akce plná her, tancování, scének, seznamování,
jídla a (nealko) pití. Letošní ročník bude ve stylu Světového setkání mládeže, vítaný je
proto převlek za nějakou národnost, dále příspěvek 80 Kč a něco dobrého do kuchyně.
Za mládež děkanátu zve Jakub Smyčka
UPOZORNĚNÍ ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO VĚŘÍCÍM
Drazí bratři a sestry,
k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a
hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho
duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého
společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve
odtrhne, či prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně
zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to
znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti
smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého
sjednocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových církví,
upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.
Například: Zakladatel komunity Královny míru v Medžugorji františkán Tomislav
Vlašič, který později odešel do Itálie, kde vystoupil z řádu a byl převeden do laického
stavu, založil spolu s jednou členkou tohoto společenství Stefanií Caterinou 20. května
2018 novou církev s názvem „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“. Toto učení je blud a
rafinované zlo, jež nepochází od Boha. Bylo tam tolik dobrého, tolik modliteb a vše
vypadalo svatě a nevinně. Nebylo lehké se tohoto učení vzdát. Poznala jsem, že je založeno
na výjimečnosti, důležitosti, mimořádnosti, falešné mystice, vědění a poznávání Boha
neobyčejným způsobem a to vede k pýše, vyznala jedna bývalá členka, která děkuje Bohu
za milost a sílu se z tohoto učení vymanit. Toto společenství má i své neplatně svěcené
kněze, kteří neplatně slouží mši svatou a působí také u nás.
Totéž platí o Byzantském katolickém patriarchátu, který vznikl 5. dubna 2011.
Biskupové patriarchátu jsou bývalí katoličtí kněží, kteří byli exkomunikovaní z Katolické
církve. Jejich biskupské svěcení zpochybnila Kongregace pro nauku víry a oni sami zatím
nepředložili hodnověrné doklady o svém svěcení. Prvním patriarchou se stal Eliáš Antonín
Dohnal pocházející z Arcidiecéze olomoucké, který byl za nedovolené biskupské svěcení a
za schizma exkomunikován z Katolické církve. Sídlo patriarchátu je na Ukrajině, ale
nedaleko Olomouce mají svůj klášter, v němž podle oznámení na jejich webových

