Události v následujícím týdnu:

POUŤ ZA NEMOCNÉ - 17. března 2018

ZÁBŘEH A MOHELNICE
Cílem letošní pouti, při které budeme myslet a modlit se zvláště za naše nemocné, bude
Zábřeh, Mohelnice a Úsov. Pouť se koná v sobotu 17. března a ze Šternberka (z
Dvorské ulice) budeme odjíždět v 8:30 hod, návrat do 17:00 hod. Cena činí 150,- Kč
(děti 50,-Kč). Pokud byste měli zájem o teplý oběd je potřeba to uvést při přihlašování a
připlatit 70 Kč. Přihlašovat se můžete na faře nebo v sakristii - nejpozději do 15. března.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
Společné udělování svátosti pomazání nemocných proběhne letos v neděli 18. března při
mši svaté: ve Šternberku v 7:30 (NST), v 8:00 (Klášter) a v 9:00 (farní kostel),
v Mladějovicích v 8:30 a na Jívové v 11:00. V Hor. Loděnici bude svátost nemocných
udělována již ve sobotu 17. března při mši svaté v 17:30. Přihlášky: ti, kteří budou
přijímat tuto svátost odevzdají těsně před udílením vyplněný lístek (jméno a datum
narození), který si můžete vyzvednout na stolku, kde se nacházejí tiskoviny. Každý, kdo
bude přijímat tuto svátost, má povinnost přijmout i svátost oltářní, což předpokládá
i svátost smíření. Svátost nemocných přijímají jen vážně nemocní a starší věkem. Pokud
víte o nemocných, kteří nemají možnost dostat se do kostela, tak, prosím, nahlaste jejich
jména na faře, abychom jim mohli udělit svátost u nich doma.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
4. NEDĚLE V DOBĚ POSTN Í

neděle 11. března
4. NEDĚLE V
DOBĚ POSTNÍ

pondělí 12. března
úterý 13. března
středa 14. března

Další informace:

ZMĚNA TERMÍNU SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Další řádné zasedání pastorační rady farnosti Šternberk proběhne mimořádně v pondělí 19.
března v 19:00 na faře. Prosím členy PR, aby si tento termín zapsali do svých diářů.

čtvrtek 15. března
pátek 16. března

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ 2018:
Ve Šternberku budou pobožnosti křížové cesty následovně: v pondělí v NST před mší
v 17:20; v pátek před mší v křížové chodbě v 17:20; v neděli v křížové chodbě v 15:00:
11.3. – ženy; 18.3. – mládež; 25.3. – P. Dariusz.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání dějin katolické církve víry bude ve čtvrtek 15.
března v 19:15 na faře.

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 7. DUBNA 2018
Srdečně Vás zveme na národní pochod pro rodinu, kterým chceme připomenout společnosti
její nenahraditelnou hodnotu. Záleží nám na rodině, manželství a respektu k životům těch
nejmenších z nás. Program: 10.30 Katedrála – pontifikální mše svatá; 12.00 Klárov – oběd
a kulturní program; 14.00 Pochod centrem Prahy na Václavské náměstí; 16.00 Požehnání
rodinám a zakončení. Pro přihlášené bude zajištěn rychlý oběd. Děti mají dopravu i oběd
bezplatný. Registrace na www.pochodprozivot.cz.

11. BŘEZNA 2018

Č.10

Žalmová odpověď: Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!

sobota 17. března

za živou a + rodinu Zahradovu a Davidovu
mše svatá
mše svatá
na poděkování za dar 70 let života s prosbou
o další Boží požehnání a ochranu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
za + Františka Skupinu a za Boží požehnání
NST 18:00
pro živou rodinu
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00

Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za 95 let života s prosbou
o Boží požehnání a ochranu
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Domašov u Št. 18:00 mše svatá
Sv. Leopold 18-19 adorace Nejsvětější Svátosti
Nemocnice 15:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + Annu Brňovjákovou
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + Naděždu Soldánovou

za živé a + farníky
NST 7:30
mše svatá
Klášter 8:00
mše svatá
neděle 18. března
Mladějovice 8:30
za + rodiče Kořenkovy a za Boží požehnání
Farní kostel 9:00
5. NEDĚLE V
pro živou rodinu
DOBĚ POSTNÍ
mše svatá
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.

Texty příští neděle: 1.čt. Jer 31,31-34 * 2.čt. Žid 5,7-9 * Ev. Jan 12,20-33*
Lektoři: NST – Skočík D., Břečková L.; ZPM – Švecová P., Richter S.
Služba odklízení sněhu: 18.3. - Šrámek K., Knopf P., Novák Š.

MOŽNOST BRIGÁDY

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)

Pokud byste měli zájem o dlouhodobou brigádu spočívající v prodeji točené zmrzliny u
Tesca (od 1.4.2018 do 30.9.2018) se solidním příjmem, tak se kontaktujte na:
tomas@adriagold.cz či tel. 731 209 017. Bližší informace najdete na nástěnce (Tato firma
má sídlo v Uherském Brodu, jejím majitelem je aktivní katolík, který podporuje život své
farnosti).

BŘEZEN 2018: za křesťany ve světě, kteří jsou pronásledováni
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 4275996028/5500; P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117;
P. Dariusz Trzaskalik, kaplan, 734 684 844.

Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk
a Římskokatolická farnost Šternberk
srdečně zvou na

DEN PRO RODINU
sobota 14. dubna 2018
10:00 - mše svatá s obnovou manželských slibů:
hl. celebrant P. Jan Balík, kanovník u sv. Víta v Praze
11:30 – společný oběd (v prostorách farních sálů)
13:00 – přednáška pro manžele na téma:
KRÁSA A DŮSTOJNOST LÁSKY
14:30 – požehnání rodinám na cestu
Srdečně zveme manželské páry k obnově manželských slibů a ke mši sv. za požehnání
do dalších let v jejich manželství. Pozvěte na tento den Vaše přátele a známé z jiných
farností.
Během přednášky bude zajištěno hlídání dětí - bude pro ně připraven program.
Přihláška na společný oběd a požadavek na hlídání dětí na adrese:
www.sternberk.dcpr.cz; e-mail: sslosarova@seznam.cz; tel. 721 669 968.
Termín přihlašování - do 31. 3.2018.
Zvláště zvu všechny manželské páry ze šternberské farnosti, neboť tento den není jen dnem
rodiny, ale také poutní slavností naší šternberské farní rodiny.

SITUACE SKUPINY ČÍNSKÝCH KŘESŤANŮ V ČR
Česká biskupská konference vyzývá ke spravedlivému vyřešení situace skupiny
čínských křesťanů v ČR
V České republice požádalo v roce 2016 několik desítek čínských křesťanů o azyl. Nyní se
rozhoduje o jejich další budoucnosti u nás. Výsledek procesu a další osudy těchto lidí nám
nejsou lhostejné, a proto apelujeme na spravedlivé vyřešení jejich situace zhoršované
nejistotou a obavami. Jsme vděčni za ty, kterým byl azyl udělen, protože dostali naději na
život ve svobodné společnosti. Taktéž věříme ve spravedlivý přezkum rozhodnutí o
neudělení azylu větší části těchto žadatelů. Doufáme, že bude nalezeno dobré řešení pro
další život lidí, kteří se ocitli ve velmi složité životní situaci. V případě, že k tomu budeme
moci nějak přispět, jsme připraveni. Také tímto děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem snaží těmto křesťanům pomoci.
Naši snahu chceme podpořit i modlitbami za tyto žadatele při mších svatých na 4. neděli
postní, tedy 11. března 2018. Věříme v sílu modlitby za čínské křesťany v ČR i v jejich
vlasti.
Čeští a moravští biskupové

ČÍNŠTÍ KŘESŤANÉ V ČR: PO NÁVRATU DO ČÍNY JIM HROZÍ ZATČENÍ
I MUČENÍ
Pouze osm žadatelů ze skupiny několika desítek čínských křesťanů získalo v ČR politický azyl.
Ministerstvo vnitra odmítlo 70 žádostí, přičemž neúspěšní žadatelé mohou zatím legálně zůstat
v ČR až do doby, než o nich pravomocně rozhodnou soudy. Pokud se ale budou muset vrátit
zpět do Číny, hrozí jim vážné perzekuce ze strany čínských úřadů.
„Byli jsme sledováni, jelikož čínská vláda je proti náboženství, a tak naše aktivity nahlašovali
úřadům. V takovém prostředí jsem vyrůstala odmalička. Dvakrát mě zatkli. Nezbylo mi tedy než
odejít. Nemohu se vrátit do Číny. V Číně se útlak proti věřícím neustále stupňuje, nedávno
dokonce vyhodili jeden kostel do povětří, i když do té doby patřil mezi legální. Takže pokud bych
se vrátila do Číny, určitě by mě zatkli, mučili a odsoudili. Nepřežila bych,“ řekla jedna
z čínských křesťanek pod podmínkou anonymity v pořadu Reportéři ČT.
Amnesty International uvádí, že Čína pečlivě monitoruje své občany, kteří jsou v zahraničí.
Jako vlastizrádce bere ty, kteří v jiné zemi kritizují režim - třeba tím, že požádají o azyl.
Například i etničtí Ujgurové, jejichž náboženstvím je islám, čelili po nucených návratech do
Číny zatýkání, mučení a obvinění ze "zrady rodné země." Fakt, že lidé žádají v zahraničí o
azyl, bere čínská vláda jako důvod k obvinění z trestného činu nebo pokusu o něj.
Podle některých odhadů žijí v Čínské lidové republice až desítky milionů křesťanů, přičemž
jejich pronásledování trvá nepřetržitě od roku 1949. Tamní komunističtí vládci sice uznávají
katolictví i protestantství, na církve ale dohlíží tajná policie. Další křesťanské církve čínský
režim potírá.
Z výzkumů Amnesty International, které mělo ministerstvo vnitra při svém rozhodování
k dispozici, jednoznačně vyplývá, že občané Číny, kteří jsou křesťanského vyznání, čelí ve své
zemi pronásledování a perzekucím. Už v roce 2013 odstartovala kampaň za ničení kostelů a
odstraňování křesťanských křížů z budov. Právník, který nabídl pastorům pomoc i samotní
členové církve čelí zastrašování, absurdním obviněním a vykonstruovaným procesům.
Podle organizace Hlas mučedníků bylo v dubnu 2013 sedm vedoucích domácí církve z
provincie Che-pej odsouzeno k odnětí svobody v délce tří až sedmi let na základě obvinění z
příslušnosti k „sektě“. Zákazy činnosti se nevyhýbají ani sborům působícím pod hlavičkou
státem schváleného Vlasteneckého hnutí trojí soběstačnosti a i jejich vedoucí a řadoví členové
jsou vězněni a všemožně obtěžováni. V roce 2013 bylo pozatýkáno více než 1400
protestantských věřících z neregistrovaných společenství, což je více než v předchozím roce;
křesťanům bylo také zakazováno používat ke scházení „nelegální“ objekty a pořádat
bohoslužby.
1. února 2018 navíc vstoupila v platnost nařízení, která úřadům zvyšují pravomoci monitorovat,
sledovat a potenciálně postihovat některé náboženské praktiky. Ještě více se tak zvyšuje státní
kontrola nad všemi aspekty náboženského vyznání. Nadále hrozí, že pravidla zdůrazňující
národní bezpečnost s cílem omezit „infiltraci a extremismus“, můžou být zneužita k dalšímu
omezování práv na svobodu náboženského vyznání a víry.
K respektování lidských práv vyzval před dvěma lety čínského prezidenta i kardinál
Dominik Duka OP, který mu předal dopis, ve kterém mimo jiné píše, že návrat náboženské
svobody v Číně není možný bez respektování občanských a lidských práv.
„Jako představitel římskokatolické církve nemohu nevidět osud bratří a sester naší církve
v Čínské lidové republice. Pronásledování čínských věřících bylo mnohem krutější a bolestnější,
než bylo za komunistického režimu u nás. Tak jako mně nikdy nebyl lhostejný osud kardinála
Berana, nemůže mně být lhostejný ani osud kardinála Kunga,“ řekl kardinál Duka k předání
dopisu čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi.
(Zdroj: ČBK, Amnesty International, ČTK, Christnet, RC Monitor, ČT)

