MODLITBA ZA ČÍNU
Ve svém dopisu čínským věřícím z května roku 2007 vyjádřil papež Benedikt XVI. mimo
jiné přání, aby se 24. květen, den Panny Marie Pomocnice křesťanů, která je uctívána v
mariánské svatyni Še-šan v Šanghaji, slavil jako den modliteb za církev v Číně. "V tento
den katolíci celého světa – zvláště ti, kteří jsou čínského původu – ukážou svou bratrskou
solidaritu a starostlivost o vás tím, že budou Pána dějin prosit o dar vytrvalosti ve vydávání
svědectví. Je jisté, že vaše minulá i současná utrpení pro svaté jméno Ježíšovo a vaše
neochvějná věrnost jeho náměstkovi budou odměněny, byť se někdy může zdát, že vše je
smutným nezdarem," stojí v papežském listu.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Drazí bratři a sestry,
při dnešní bohoslužbě jsme slyšeli výzvu Pána Ježíše: „Milujte se navzájem;
jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji
učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,34-35) Nejde při tom jen o naše
blízké doma, ale o celou rodinu křesťanů na světě. Láska k našim bratřím a sestrám nás
nemůže nechat klidnými, když myslíme na ty, kteří pro Krista trpí. Tak to dělali už první
křesťané, když se za trpící a vězněné modlili a když mezi sebou dělali sbírky pro potřebné
křesťany i v jiných zemích.
Všichni jste slyšeli o utrpení křesťanů například na územích, která v minulých
letech ovládali islamističtí extrémisté. Dnes jsou teroristé téměř poraženi. Do země se vrací
pokoj, ale země je zničená a lidé přišli o všechno. Už se mohou vrátit, ale jejich domy jsou
vypálené. Někteří z nás se tam vydali, aby viděli situaci na vlastní oči.
Při návštěvě Iráku se uprostřed poválečného utrpení setkali s živým
společenstvím křesťanů. Bylo překvapující, že když tito lidé uvažují o návratu
z utečeneckých táborů do svých domovů, mají jedinou otázku: Funguje tam kostel? Pokud
ne, tak se zpět nestěhují. Kostely byly velmi poškozené, ještě silně ohořelé od požárů, ale
denně se v nich slavila mše svatá a dle svědectví kněze jsou vždy plné. Tyto kostely jsou
místy, z nichž vychází obnova života celého města. Bylo to vidět i večer na ulici. Nikdo se
neuzavírá, všichni jsou večer společně venku. Proto si také věří, vzájemně se povzbuzují a
pomáhají si. Po staletí žijí tito křesťané obklopeni muslimskou většinou, ale ne rozptýleni,
nýbrž ve společenstvích křesťanských obcí či městských čtvrtí. Z loňské sbírky byla
podpořena obnova křesťanského města Karakoš, do něhož se vrátila už téměř polovina z 50
tisíc obyvatel. Návrat dalších je podmíněn opravou zničených domů. Naši zástupci se mohli
na vlastní oči přesvědčit, že finanční pomoc je spravována velmi svědomitě a většina lidí
pracuje na obnově vlastníma rukama.
Proto vás prosíme nejen o modlitby za pronásledované a trpící křesťany, ale i
o finanční pomoc při sbírce příští neděli, která je dnem modliteb za pronásledované
křesťany. Věříme, že naše nezištná pomoc přinese dvojí plody: pomoc potřebným i oživení
naší víry a našich církevních společenství.
S vděčností za Vaši velkorysost každému z Vás ze srdce žehnají
Vaši čeští a moravští biskupové
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Žalmová odpověď: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
neděle 19. května
5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

VÝZVA BISKUPŮ KE SBÍRCE NA POMOC KŘESŤANŮM V ZEMÍCH
BLÍZKÉHO VÝCHODU

19. KVĚTNA 2019

Měsíční mimořádná
sbírka na opravy
pondělí 20. května
Památka sv. Klementa
Maria Hofbauera, kněze

úterý 21. května
středa 22. května
čtvrtek 23. května
Sv. Rity z Cascie,
řeholnice

pátek 24. května
sobota 25. května
Sv. Bedy Ctihodného,
kněze a učitele církve

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
NST 18:00

za + Jana Zahradu a za živou rodinu
mše svatá
mše svatá
na poděkování za dar 18 let života
mše svatá
mše svatá
za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v dubnu 2019

Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 14:30
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11-12
Sv. Leopold 14:00
Újezd u Un. 10:00
Sv. Leopold 18:00

mše svatá (duchovní obnova matek)
za + rodiče a za celou živou a + rodinu
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti
mše svatá (duchovní obnova matek)

mše svatá
za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro
děti a vnoučata

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá

NST 7:30 za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
vnučky a živou rodinu Šrámkovu
Klášter 8:00 mše svatá
6. NEDĚLE
Mladějovice 8:30 mše svatá
VELIKONOČNÍ
Farní kostel 9:00 za + Jaroslava Zajíčka, Boží požehnání pro
Sbírka na pomoc
maminku a za dar víry pro rodiny
křesťanům Blízkého
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Východu
Jívová 11:00 mše svatá
KVĚTEN 2019: za nová duchovní povolání z našich farností
neděle 26. května

LEKTOŘI PŘÍŠTÍ NEDĚLE (26.5.2019)
1.čt. Sk 15,1-2.22-29 * 2.čt. Zj 21,10-14.22-23 * Ev. Jan 14,23-29*
NST - Novákovi, Šrámková D.; ZPM – Hýžová L.; Nikl V.
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:

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Dnešní neděli 19. května v 16:00 proběhne na faře setkání skupiny starších biřmovanců
(nad 20 let), případně těch mladších, kteří se nezúčastnili setkání minulou neděli. Další
setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování pak bude v neděli 26. května v
16:00 na faře.

NÁCVIK ZPÍVANÉHO KOMPLETÁŘE
Páteční program Noci kostelů ve šternberském farním kostele bude zakončen modlitbou
zpívaného kompletáře. Rádi bychom, kdyby se našli zpěváci, kteří by posílili náš "Chorus
completatur"☺. Nácvik proběhne ve středu 22. května v 19:00 ve farním kostele.

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

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 vlakem.
Sraz na vlakovém nádraží v 7:55, návrat v 14:55. Prosím rodiče, aby své děti na tento den
omluvili ze školy.

Další informace:

ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA II. POLOLETÍ 2019
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.

ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ FARNÍ POUTI
Z organizačních důvodů se mění termín farní pouti, který se měl uskutečnit v červnu. Nový
termín vám bude v blízkých dnech sdělen. Děkuji za pochopení.

Události vzdálenější:

MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Tato modlitba se přesouvá na pondělí 27. května.

NOC KOSTELŮ VE ŠTERNBERKU
V pátek 24. května 2019 večer proběhne ve Šternberku (farní kostel Zvěstování Panny
Marie, filiální kostel NST a klášterní kostel sv. Anežky České) akce nazvaná „NOC
KOSTELŮ“. Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání
s křesťanstvím. Všichni jste srdečně zváni.
PROGRAM V KOSTELE ZVĚSTOVÁNÍ P. MARIE VE ŠTERNBERKU 18:00 - 22:15

16.00 – 18.00
18.00 – 18.45
19.00 – 19.30
19.30 – 20.00
19.00 – 20.00
19.00 – 21.30
20.00 – 20.30
20.30 – 21.00
21.00 – 21.30
21.30 – 22.00
22.00 – 22.15

O Šternberské Madoně. Serafínek dětem
Mše svatá v kapli sv. Leopolda Mandiče
Prohlídka krovu farního kostela I. skupina
Prohlídka krovu farního kostela II. skupina
Tichá prohlídka, osobní modlitba, zapálení svíce, rozhovor s knězem
Farní kavárna ČKA v nádvoří kláštera
Koncert šternberského chrámového sboru Chorus Mittitur
Charita Šternberk – prezentace činnosti
Svatý Leopold Mandič–skrytý světec v našem kostele
Varhanní koncert s výkladem – Ing. Martin Látal
Modlitba kompletáře v chórových lavicích

PROGRAM V KOSTELE NST VE ŠTERNBERKU 18:00 - 20:00

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.

POZVÁNKA ČKA
ČKA místní skupina zve na osobní setkání v naší "KAVÁRNĚ" pořádané v rámci Noci
kostelů v pátek 24.5. Dále hledáme dobrovolníky, kteří jsou ochotni se zapojit a pomoci
nám s touto akcí - příprava prostoru, upéct něco drobného ke kávě, služba během akce
podle potřeby. Hlaste se prosím co nejdříve Daně Procházkové tel. 739524352 nebo na email cka.st@seznam.cz

18.00 – 20.00 Ticho a tón – prostor pro modlitbu, zamyšlení
PROGRAM V KAPLI SV. ANEŽKY ČESKÉ VE ŠTERNBERKU 17:00 - 19:30

17.00 – 20.00
17.30 – 17.45
18.30 – 19.15
19.30 – 19.45

Pod africkým nebem
Liturgická modlitba večerních chval
Přednáška o Ugandě
Liturgická modlitba kompletáře

