VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Do příští neděle 2. února můžete navrhovat své kandidáty pro volby do pastorační rady. Jména
vámi navrhovaných, prosím, napište na lístek a předejte buď členům volební komise (Marta
Janíčková, Ludmila Nováková, Miroslav Vyvozil), farářovi nebo jej vložte do označené krabice
v kostele. Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je
ochoten plnit úkoly pastorační rady.
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Dnešní neděli 26. ledna v 16:00 na faře mají setkání mladší kandidáti svátosti biřmování.
Setkání starších kandidátů proběhne v neděli 2. února v 16:00 na faře.
ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání katolické víry bude ve čtvrtek 30. ledna v 19:15 na
faře. Tématem letošního roku je hlubší porozumění mši svaté a svátostem.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 31. ledna.
SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Příští neděli 2. února po mši svaté ve farním kostele ve Šternberku zveme všechny farníky na
společné posezení ve farní místnosti. Přijďte si vypít teplý čaj nebo kávu se svými sousedy z
lavice a zároveň se více navzájem poznat

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK 2020
V sobotu 1. února se v naší farnosti uskuteční Hromniční pouť matek. Pouť je oslavou
mateřství a povzbuzením pro všechny matky, které se modlí za své děti. Program pouti: 9:20
modlitba radostného růžence; 10:00 mše svatá s obětováním svíce matek; 13:00 přednáška P.
Rudolfa Smahela; adorace matek za děti; 14:00 svátostné požehnání a zakončení pouti. Svíce k
ofěře si budete moci zakoupit při příchodu do kostela. Nebude se vydávat oběd, proto si,
prosím, vezměte s sebou vlastní jídlo! Káva a čaj bude zajištěna. Na stolečku, jak v kostelíčku,
tak ve farním kostele, je krabička, do které mohou matky přispívat na zaplacení letošní
Hromniční svíce.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle: 2.2.: 1.čt. Mal 3,1-4* 2.čt. Žid 2,14-18* Ev. Lk 2,22-40*
Lektoři: NST - Novákovi, Šrámková D.; ZPM – Knopfová Z., Knopf P.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
1.2. - Šrámek K., Knopf P., Novák Š.
2.2. - Nikl V., Vyvozil M.,st., Vyvozil M,ml.
POZVÁNKA
POZVÁNKA NA FILMOVÝ VEČER
28. února 2013 se stala v nejmenším státu světa, ve Vatikánu, podivná událost: papež Benedikt
XVI. oznámil svoji rezignaci na úřad římského biskupa. Necelý měsíc na to byl zvolen jeho
nástupcem Jorge Mario Bergoglio, který pro sebe zvolil jméno František. Film „Dva papežové“
je nejen nádherným uměleckým zpracováním těchto událostí, ale také pronikavou sondou do
životů těchto dvou postav. Srdečně Vás tedy všechny zvu na společné sledování filmu, který se
týká života nás všech. Promítat se bude v sobotu 8. února v 19:00 na faře.
POZVÁNKA NA FARNÍ PLES VE ŠTERNBERKU
Všichni jste srdečně zváni na farní ples, který se uskuteční v sobotu 15. února 2020 ve farních
sálech. Začátek plesu je v 20:00. Součástí společenského programu bude též tradiční tombola,
a tak Vás farníky prosím o dary do tomboly (můžete je přinášet na faru).
POZVÁNKA NA FARNÍ KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE
Zveme všechny děti a jejich rodiče a také babičky i dědečky na farní karnevalové odpoledne,
které se uskuteční v neděli 16. února 2020 od 15:00 ve farních sálech. O naší zábavu se postará
Divadlo S RADOSTÍ. Shlédneme pohádku, zazpíváme si, zatančíme a možná přijde i kouzelník.
Drobné občerstvení bude zajištěno. Vstupné dobrovolné.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

26. LEDNA 2020

Č.4

Žalmová odpověď: Hospodin je mé světlo a má spása.
neděle 26. ledna
3. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
/NEDĚLE
BOŽÍHO SLOVA/
pondělí 27. ledna
úterý 28. ledna
Památka sv. Tomáše
Akvin., kněze a uč. církve

středa 29. ledna
čtvrtek 30. ledna
pátek 31. ledna
Památka sv. Jana
Boska, kněze

NST 7:30 za + Stanislava a Miroslavu Sukovi a za živou
rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Richterovu a Bršlíkovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Trčkovu a Martinkovu
Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 za + Jaroslava Rouska, rodiče z obou stran a za
duše v očistci
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Babice 16:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 na poděkování Pánu Bohu
Farní kostel 10:00
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
NST 7:30

mše svatá za matky a jejich děti
mše svatá (od 17:00 svátost smíření a adorace)
mše svatá
za + rodiče Milana a Kláru Fromelovy a za
živou rodinu
neděle 2. února
Klášter 8:00 mše svatá
SVÁTEK
Mladějovice 8:30 mše svatá
UVEDENÍ PÁNĚ
Farní kostel 9:00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží
DO CHRÁMU
požehnání pro rodinu Vyvozilovu a Krupovu
/HROMNICE/
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li vtabulce uvedeno jinak, vždy v7:30.
sobota 1. února

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LEDEN 2020: za opětné sjednocení křesťanů pod jednou viditelnou hlavou Petrova nástupce
dle Kristova ustanovení
ÚNOR 2020: za naše nemocné a ty, kteří se o ně starají
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.

30. září 2019, v den liturgické památky sv.
Jeronýma,
vydal
papež
František
apoštolský list nazvaný "Aperuit illis",
kterým ustanovil třetí neděli v mezidobí
jako čas zasvěcený oslavě, studiu a šíření
Božího slova:
"Proto
stanovuji,
že třetí
neděle
v liturgickém mezidobí má být věnována
promýšlení a šíření Božího slova. Tato
Neděle Božího slova spadá vhodně do
období, v němž posilujeme naše vztahy
k Židům a modlíme se za jednotu křesťanů.
Nejde přitom o čistě časovou souvislost:
Slavení Neděle Božího slova má
ekumenický význam, protože Písmo svaté ukazuje těm, kteří mu naslouchají, cestu, po které
se musíme vydat, abychom dosáhli autentické a pevné jednoty."

JAK ČÍST BIBLI? PROSTÝ A ÚČINNÝ RECEPT
JEDNODUCHÝ AVŠAK ÚČINNÝ RECEPT: JEDNODUŠE VZÍT A ČÍST
Papež František často nabádá k tomu, abychom s sebou nosili evangelium: „Proč číst Bibli?
Je tak důležité přečíst si během dne jeden úryvek z evangelia! Proč? Abychom se ho naučili
nazpaměť? Ne. Ale abychom nalezli Ježíše, protože Ježíš je přítomen právě ve svém slově,
ve svém evangeliu. Pokaždé, když čtu evangelium, nacházím Krista. Zvykněte si proto
denně číst jednu i maličkou pasáž z evangelia a stále s sebou noste nějaké vydání evangelia,
abyste jej mohli číst“ (11. 1. 2015).
Papež dává velmi prostý, avšak zároveň účinný recept: jednoduše vzít a číst. Číst tak, jak
umím, a časem se to bude postupně zlepšovat a zdokonalovat.
TO, CO MÁME PŘED OČIMA, NÁS ZPRAVIDLA OVLIVŇUJE
Všichni máme jednu základní zkušenost: to, co máme před očima, zpravidla ovlivňuje naše
myšlenky a touhy. Vidíme televizi či počítač? Tak ji zapneme. Vidíme jídlo? Tak vezmeme
a sníme. Obdivujeme nějakou novinku u známých či v reklamě? Chceme ji mít také. Pokud
ty věci nevidíme, tak na ně často nemáme ani pomyšlení.
OBRÁCENÍ SV. AUGUSTINA NA ZÁKLADĚ PŘÍRUČNÍ BIBLE
Možná že známe dramatický životní příběh sv. Augustina. Přece jen stojí za to si
připomenout jeden moment z jeho procesu obrácení. Jednou se sám procházel na zahradě a
uslyšel záhadný hlas: nevěděl, odkud přicházel, nikdo u něj nebyl. A ten hlas opakoval:
„Tolle et lege“ – „Vezmi a čti“. Augustin měl u sebe Pavlovy listy, namátkou je otevřel u
těchto slov: „Ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti,
nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali
vášním“ (Řím 13,13-14).
Tato slova padla na půdu jeho srdce, pronikla až do hlubin a vyvolala revoluci: dlouho
váhající filozof se konečně rozhoupal ke kroku obrácení, k odložení starého života (dosud

žil „ve svobodě“, užíval si života bez zábran) a k přijetí křtu, života nového (Vyznání, VIII,
12, 29).
Kdyby s sebou Augustin neměl Pavlovy listy, tak by možná musel na své obrácení čekat
ještě dlouho. Bůh velmi často používá obyčejné lidské prostředky a situace! Třeba
v konkrétní situaci nám připomíná určitá slova Písma: ta slova, která jsme kdysi vstřebali,
se v určitém okamžiku stanou „slovy života“, „šitými na míru tady a teď“.
NÁŠ KROK VSTŘÍC BOHU
Duchovní život si můžeme zbytečně zkomplikovat tím, že ho příliš „zduchovníme“! Tím,
že nebudeme používat obyčejné lidské prostředky a dobré nápady, ale budeme čekat, že
milost najednou spadne z nebe. Ano, milost padá z nebe častěji, než si myslíme, ale
očekává i naši spolupráci, nastavenou dlaň. Vzpomeňme si na evangelijní příběh o
rozmnožení chlebů a ryb: Ježíš si nechá nejprve přinést pár chlebů a dvě ryby! Proč? Copak
nemohl nasytit zástupy bez tohoto „směšného příspěvku“? Mohl! Ale on chtěl opět ukázat,
že chce náš podíl, naši spolupráci. Nechce jednat pro nás bez nás. Stejně tak proměnění
vody ve víno na svatbě v Káně: potřeboval nechat naplnit džbány vodou. Náš čas, naše
obyčejné čtení Písma, naše snaha: to je tou obyčejnou vodou, kterou on sám chce proměnit
v opojné víno. Nebude-li tato voda, nebude ani víno.
BOŽÍ SLOVO MÁ V SOBĚ MOŽNOSTI, KTERÉ NELZE PŘEDVÍDAT
Boží slovo má v sobě potenciál, který nemůžeme předvídat. Evangelium mluví o semenu,
které po zasetí vyklíčí a roste samo od sebe (srov. Mk 4,26-29). Křesťané ať přijmou tuto
neuchopitelnou svobodu Slova, jenž je účinné velmi odlišnými formami, které často unikají
našim předpovědím a rozbíjejí naše schémata. Náš Bůh totiž není Bohem zvyklostí, on je
Bohem překvapení.
BOŽÍ SLOVO NÁM UMOŽŇUJE, ABY NÁŠ ŽIVOT BYL PLODNÝ
Bůh nám dává svůj pokrm: Jeho Slovo. Jeho Slovo nám totiž dává růst a umožňuje nám,
aby náš život byl plodný i v těžkostech. Jako déšť a sníh svlažuje zemi a působí, že může
rodit, tak je tomu i s Božím slovem v našem životě (srov. Iz 55,10-11). To, čím je pro tělo
kojence mléko, je pro lidského ducha Boží Slovo: Slovo Boží nám umožňuje růst ve víře.
JSI-LI NA DNĚ, CHOP SE BOŽÍHO SLOVA
Život nás někdy zraní a my se obracíme k
Božímu plánu zády, vzdalujeme se Bohu.
Jsi-li ale zarmoucen, vezmi si Boží Slovo!
Jsi-li na dně, chop se Božího Slova. Boží
Slovo nás naplní silou a radostí!
/sestaveno z textů papeže Františka a knihy
Angela Scarana uvedených na
www.pastorace.cz a www.vira.cz, kde najdete
mnoho podnětných a užitečných materiálů
nejen k biblickému tématu/

