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PPOOZZVVÁÁNNKKAA NNAA FFAARRNNÍÍ PPOOUUŤŤ DDOO JJIIŽŽNNÍÍCCHH AA ZZÁÁPPAADDNNÍÍCCHH
ČČEECCHH
Všechny farníky srdečně zvu na třídenní farní pouť, která
zavede naše kroky do jižních a západních Čech, kde
navštívíme krásná místa naší země a křesťanské kultury .

Termín konání pouti:

15. – 17. června 2018
Program pouti:
1. den (pátek) – 7:00 odjezd z Dvorské ulice ve Šternberku
NOVÁ ŘÍŠE – mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla, prohlídka
premonstrátského kláštera; oběd v místní restauraci
TELČ – prohlídka malebného městečka (UNESCO); Krahulčí - poutní kostelík
sv. Jana Nepomuckého
ŠŤEKEŇ – příjezd do zámku, kde budeme ubytováni; večeře
2.den (sobota)
NEPOMUK – rodiště sv. Jana Nepomuckého; mše svatá v kostele, stojícího na
místě Janova rodného domu; prohlídka kostela; oběd
PLZEŇ – sídlo nejmladší diecéze v ČR; meditační zahrada (Památník obětem
zla); katedrála sv. Bartoloměje; historické centrum
PŘEŠTICE – barokní kostel s milostným obrazem Panny Marie Přeštické
ŠŤEKEŇ – večeře
3.den - (neděle)
LOMEC U VODŇAN – poutní kostel Jména Panny Marie; mše svatá
TŘEBOŇ – oběd; prohlídka kostela sv. Jiljí s bývalým augustiniánským
klášterem, kde tvořil Mistr Třeboňského oltáře
Informace:
Na pouť bude vypraven autobus, který bude odjíždět z Dvorské v pátek 15.6.2018
v 7:00 hodin. Návrat v neděli 17.6.2018 do 19:00 hodin.
Základní cena pouti: 1.900,-Kč (děti: 900,-Kč) – platí se předem při přihlášení!
V ceně je zahrnuto jízdné (960 Kč), dva noclehy na zámku ve Štěkni (700 Kč) a dvě
snídaně (100 Kč) a dvě večeře (140 Kč). Zámek Štěkeň obývají a provozují řeholní
sestry kongregace anglických panen, které veškeré peníze plynoucí z ubytování
poutníků investují do údržby kláštera. Před čtyřmi lety jsme u nich byli rovněž
ubytováni, a všichni poutníci se shodli, že ubytování bylo vysoce komfortní.
Obědy jsou zajištěny v restauracích po cestě, pokud byste měli zájem, tak si připlatíte
cca 300 Kč/ za 3 obědy).
Informovat, a zároveň se přihlásit můžete na Farním úřadě ve Šternberku u P. Antonína
Pechala – telefon: 731 621 117 nejpozději do 3. června 2018.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
13. KVĚTNA 2018 Č. 19
Žalmová odpověď: Hospodin si zřídil na nebi trůn.
NST 7:30 za živé a + farníky
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 13. května
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Zahradovu a Davidovu
7. NEDĚLE
Újezd
u Un. 10:00 mše svatá
VELIKONOČNÍ
Jívová 11:00 mše svatá
Hor.Loděnice 11:30 poutní mše svatá ke cti sv. Isidora
pondělí 14. května
NST 18:00 za + rodiče z obou stran a za duše v očistci
Svátek sv. Matěje,
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

apoštola

úterý 15. května

Klášter 7:30 mše svatá

středa 16. května
Svátek sv. Jana
Nepomuckého,
kněze a mučedníka

čtvrtek 17. května

Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 za rodiny Piňosovu, Snášelovu a Hradilovu
NST 11-12
Těšíkov 18:00
Sv. Leopold 18-19
Nemocnice 15:00
Sv. Leopold 18:00
Klášter 10:30
Dalov 17:30
Farní kostel 20:00
NST 7:30

adorace Nejsvětější Svátosti
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
za Boží požehnání pro děti a jejich rodiny
mše svatá (celebruje Msgre. Josef Hrdlička)
poutní mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého
sobota 19. května
mše svatá
za živou a + rodinu Klášterníkovu
neděle 20. května
a Příborských
Klášter 8:00 mše svatá
SLAVNOST
Mladějovice 8:30 mše svatá
SESLÁNÍ DUCHA
Farní kostel 9:00 za dar života a víry s prosbou o Boží požehnání
SVATÉHO
pro rodinu Prokopovu
Sbírka na církevní školy
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: od PO do PÁ v 7:30 hod, v SO v 10:30, v NE v 8:00 hod.
pátek 18. května

Texty příští neděle: 1.čt. Sk 2,1-11* 2.čt. 1 Kor 12,3-7.12-13* Ev. Jan 20,19-23*
Lektoři: NST – Martinková L.; Chmelová F.; ZPM – Martinková M.; Martinka P.

Všem, kteří jste přišli v sobotu na velký úklid farního kostela, bych rád vyjádřil své
poděkování.
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.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Během celého měsíce se v našich kostelích v pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu konají
Májové pobožnosti. Struktura májových pobožností:
17:20 modlitba svatého růžence; 17:45 čtení poučného příběhu; 17:55 litanie k Panně Marii

SETKÁNÍ MODERÁTORŮ NOCI KOSTELŮ
Finální setkání moderátorů programu „Noci kostelů“ (letos se koná 25. května) se koná ve
čtvrtek 17. května v 19:00 na faře.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání katolické víry bude ve čtvrtek 17. května v
19:15 na faře.

ZAKONČENÍ

LEKTORSKÉHO KURSU A MŠE SVATÁ S BISKUPEM
JOSEFEM HRDLIČKOU
V sobotu dopoledne 19. května od 9:00 proběhne v klášterním kapli sester kapucínek
závěrečné setkání lektorského kurzu. O kráse Božího slova promluví Msgre. Josef
Hrdlička, který setkání zakončí mší svatou. Tato začne v 10:30. Na přednášku otce biskupa
a na mši svatou jsou zváni nejen všichni lektoři (ti obdrží z rukou otce biskupa osvědčení o
absolvování lektorského kursu), ale celá farnost.

ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA II. POLOLETÍ 2018
Od příští neděle budete mít 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.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
KVĚTEN 2018: za nová duchovní povolání z našich farností.

SVATODUŠNÍ VIGILIE VE ŠTERNBERKU – 19. KVĚTNA
Srdečně Vás všechny zvu na svatodušní vigilii, kterou vstoupíme do Slavnosti Seslání
Ducha Svatého.
19:00 – adorace Nejsvětější Svátosti (kaple sv. Leopolda)
20:00 – lucernárium - zapálení a požehnání ohně (rajská zahrada)
mše svatá o vigilii Seslání Ducha Svatého (farní kostel)

Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke
schvalování tzv. Istanbulské úmluvy
Drazí bratři a sestry,
v Knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho,
aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ Lidské pokolení, které je od počátku
povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu
nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou
důstojnost a své povolání ze společného počátku. Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve

své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po
vztahovosti.
Podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství, jsou
si vzájemně oporou, nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech
rozměrech své bytosti: jsou jedno tělo a jedna duše a jejich vzájemný vztah je odrazem
Boží lásky k člověku. Společně Bůh muži a ženě svěřil úkol: „Ploďte a množte se a naplňte
zemi.“ Toto přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním hříchem obou biblických
prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, které je důsledkem hříchu.
Jakékoli násilí vůči člověku je z tohoto pohledu narušením všeobecně lidských
i křesťanských hodnot, těch hodnot, z kterých vyrůstá nejen evropská civilizace, ale i
principy lidských práv. Jedním ze zvláště zavrženíhodných forem násilí je násilí na ženách,
dětech a dalších zranitelných osobách, zvláště tehdy, pokud se děje v prostředí rodiny a
domácnosti. Křesťanské tradici je vlastní úcta k ženě, která vychází z její nezastupitelné
role při předávání života a v nejvyšší míře se uskutečňuje v obrazu Bohorodičky, skrze
kterou byl světu dán Spasitel. Díky tomu křesťanská evropská kultura prošla vývojem,
jehož ovocem je zásada zvýšené ochrany žen v nebezpečných situacích a další formy
rytířského chování vůči ženám. Můžeme to pozorovat ve společenském chování, kdy
etiketa považuje ženu za společensky výše postavenou. Tyto společenské vzorce předávají
rodiče ve výchově svým dětem. Rodina je tak první a základní školou sociálního chování:
jako společenství lásky nalézá v sebeodevzdání zákon, který ji vede a umožňuje jí růst. I z
hlediska těchto společenských hodnot je násilí na ženě zásadně nepřijatelné.
Jakkoli je tedy třeba principiálně vítat všechny snahy o prevenci a potírání
násilí vůči ženám a domácího násilí, nesmí se tak dít na úkor zastínění a zpochybnění
přirozeného řádu. V posledních letech se objevují snahy spolu s řešením problému násilí na
ženách nastolit i nový pohled na roli člověka, který je ale neslučitelný s přirozeným
zákonem, zdravým rozumem a křesťanskou zkušeností.
Jsme přesvědčeni, že tímto směrem se nešťastně vydává i takzvaná Istanbulská
úmluva, která staví muže a ženu do zásadní opozice a veškeré chování vůči ženám chce
vidět jen ve světle historicky nerovného poměru sil mezi muži a ženami. Tato mezinárodní
úmluva, jejíž ratifikace bude v nejbližší době projednávána v Parlamentu ČR, stejně jako v
dalších evropských zemích, vytváří svým širokým pojetím genderové identity, které není
zakořeněné v přirozeném řádu, prostor pro zpochybnění základních společenských daností.
S tímto trendem nesouhlasíme a nepřejeme si, aby ratifikací Istanbulské úmluvy bylo
ohrožujícím způsobem zasaženo do života státu a jeho institucí, zvláště škol, ale i do života
rodin a jednotlivců.
Vyvstává otázka, co v této situaci můžeme a máme jako křesťané – a to napříč
konfesemi – dělat. V první řadě nezapomínat na přirozený řád stvoření, které muže a ženu
nestaví proti sobě, ale vidí v nich dvě bytosti, které se vzájemně doplňují a teprve spolu
vytváří Bohem zamýšlenou jednotu. Je nám také uloženo uvádět tento řád do každodenního
života. Při vědomí, že Bůh může napravit i to, co se zdá být nevratně poškozováno,
nezapomínejme na modlitbu za ochranu přirozeného lidství, ochranu principu lásky,
soudržnosti a harmonie, včetně harmonie mezi mužem a ženou. Zároveň v modlitbě
pamatujme i na ty, na jejichž odpovědnosti leží politické rozhodnutí ve věci Istanbulské
úmluvy, aby rozhodovali ve shodě se svým svědomím a přirozeným zákonem.
K tomu Vám ze srdce žehnají
čeští a moravští biskupové

