(dokončení papežova poselství k postní době)
3. Vášnivé Boží rozhodnutí vést dialog se svými dětmi
Pán nám znovu nabízí příhodný čas k našemu obrácení. Nemůžeme to nikdy brát jako
samozřejmost. Tato nová šance by v nás měla vyvolat vděk a zbavit nás lhostejnosti.
Navzdory zlu, které je mnohdy dramaticky přítomno v našem životě i v životě církve a
světa, vyjadřuje tento čas, daný nám pro změnu našeho života, pevné Boží rozhodnutí
nepřerušit spásonosný dialog s námi. V Ježíši ukřižovaném, se kterým Bůh „jednal kvůli
nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha“ (2 Kor
5,21), toto rozhodnutí došlo až k tomu, že na Syna dopadly všechny naše hříchy, až byl
postaven „Bůh proti Bohu“, jak řekl papež Benedikt XVI. (Srov. Benedikt XVI., enc. Deus
caritas est, č. 12. Nakladatelství Paulínky: Praha, 2012). Vždyť Bůh miluje i své nepřátele
(srov. Mt 5,43–48).
Skrze velikonoční tajemství svého Syna chce Bůh navázat dialog s každým člověkem.
Nikoli takový, jaký se připisuje Athéňanům, „kteří se ničím jiným nezaměstnávali než tím,
co nového by si mohli povědět nebo vyslechnout“ (Sk 17,21). Povídání vycházející
z prázdné a povrchní zvědavosti je charakteristické pro světskou tvář každé doby. V naší
době se k nám může vloudit i skrze zavádějící používání komunikačních prostředků.
4. Bohatství, které je třeba sdílet, nikoli hromadit pro sebe
Velikonoční tajemství jako střed našeho života znamená soucítit s Kristovými ranami, které
jsou přítomné v nevinných obětech válek, v mocichtivém zneužívání života od početí až po
stáří, v nejrůznějších formách násilí a přírodních katastrofách, v nespravedlivém rozdělení
přírodního a nerostného bohatství, v jakékoli formě obchodu s lidmi, v honbě za ziskem,
která se stává formou modloslužby.
I dnes je důležité zvát všechny lidi dobré vůle, aby se dělili o svůj majetek s těmi, kdo
almužnu nejvíce potřebují, a měli tak osobní účast na budování spravedlivějšího světa.
Sdílení v rámci křesťanské lásky činí člověka více člověkem; hromadění přináší riziko, že
se uzavřeme do svého egoismu a staneme se bezcitnými. Můžeme a máme vyjít ze svého
egoismu i v rámci ekonomické struktury. Na datum 26. až 28. března postní doby 2020
jsem proto svolal do Assisi mladé ekonomy, podnikatele a change-makers, aby přispěli k
vytvoření spravedlivější a inkluzivnější ekonomie ve srovnání se současnou. Jak často
opakuje magisterium, politika je významnou podobou lásky (srov. Pius XI., Proslov
k FUCI, 18. prosince 1927). Stejně tak bude důležité věnovat se ekonomice v duchu
evangelia, který je duchem blahoslavenství.
Pro nadcházející postní dobu prosím o přímluvu Nejsvětější Pannu Marii, abychom přijali
výzvu nechat se smířit s Bohem, abychom zaměřili pohled svého srdce na velikonoční
tajemství a obrátili se k otevřenému a upřímnému dialogu s Bohem. Budeme se tak moci
stát tím, co Kristus říká svým učedníkům: solí země a světlem světa (srov. Mt 5,13–14).
FRANTIŠEK
Řím u Sv. Jana Lateránského, v den památky Panny Marie Růžencové 7. října 2019.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
1. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ
1. BŘEZNA 2020
Žalmová odpověď: Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.
neděle 1. března
1. NEDĚLE V
DOBĚ POSTNÍ

pondělí 2. března
úterý 3. března
středa 4. března
čtvrtek 5. března
pátek 6. března

Č. 9

NST 7:30 za + rodiče Klapkovy, Chabičovských,
sourozence a za živou rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za farníky
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v únoru 2020
Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:15
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11-12
Sv. Leopold 18:00
Sv. Leopold 15 – 17:45
Sv. Leopold 18:00
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
NST 7:30

mše svatá
za živou a + rodinu Smyčkovu a Martinkovu
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
svátost smíření a adorace

za + neteř

mše svatá
mše svatá
za rodinu Tieffenbachovu, rodiče z obou stran
a za sestru Hanu
neděle 8. března
Klášter 8:00 mše svatá
2. NEDĚLE V
Mladějovice 8:30 mše svatá
DOBĚ POSTNÍ
Farní kostel 9:00 za + rodiče Šindlerovy
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.
sobota 7. března

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
BŘEZEN 2020: za křesťany ve světě, kteří jsou pronásledováni pro svou víru
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.

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY ŠTERNBERK
Milí farníci v minulých dnech jste měli možnost navrhnout jména kandidátů do nové
pastorační rady. Této možnosti využilo několik farníků. Farníky, jejichž jména se ve Vašich
návrzích objevila alespoň dvakrát jsem oslovil a požádal je o vyjádření, zda bych je mohl
zapsat mezi kandidáty do Pastorační rady farnosti. Jména kandidátů najdete na nástěnce.
Volby proběhnou při bohoslužbách 3. neděle v době postní 15. března 2020 v kostelíčku a
ve farním kostele. Každý farník starší 15 let dostane volební lístek, na kterém zatrhne
maximálně pět kandidátů.
SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Po dnešní mši svaté ve farním kostele zveme všechny farníky na společné posezení ve farní
místnosti.
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Další setkání starších kandidátů (nad 20 let) svátosti biřmování bude dnes 1. března v
16:00 na faře. Setkání mladších kandidátů (do 20 let) proběhne příští neděli 8. března v
16:00 na faře.
ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání katolické víry bude ve čtvrtek 5. března 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 6. března.
MISIJNÍ KLUBKO
Po krátké přestávce se opět sejdeme v pátek 6. března v 16:00 ve farní místnosti. Děti,
maminky, tatínci, přijďte si společně pohrát, zazpívat. Těšíme se na vás!
POZVÁNKA NA HERNÍ VEČER
Zveme v sobotu 7. března hráče všech věkových kategorií, kteří rádi hrají stolní hry a rádi
vyhrávají, avšak nebojí se i prohrát. Můžete si donést svoji oblíbenou hru a naučit ji hrát
ostatní nebo si zahrát hry, které budou k dispozici. Začínáme od 17:00 ve farní místnosti.
Zve ČKA MS, www.cka-st.webnode.cz.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
NEDĚLE (8.3.): 1.čt. Gn 12,1-4* 2.čt. 2 Tim 1,8-10* Ev. Mt 17,1-9*
NST - Suk O.; Břečková L.; ZPM – Smyčková J., Smyčka J.

ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
8.3. - Nikl V., Vyvozil M.,st., Vyvozil M., ml.
EUTANAZIE - POSTOJE, SKUTEČNOSTI, OČEKÁVÁNÍ
Na jaře 2020 se bude v Parlamentu ČR rozhodovat o zákonu, který má legalizovat
eutanazii. Společnost je v názorech značně rozdělená. Prosazují zastánci eutanazie kulturu
smrti? Nebo chtějí její odpůrci omezit lidská práva? Naštěstí již máme zkušenosti ze
zahraničí, kde už podobné zákony platí téměř dvě desetiletí. Čeká nás apokalypsa, nebo
jsou obavy zcela liché? Na toto téma bude hovořit doc. Dominik Opatrný, Th.D. v úterý
10. března 2020 v 18:00, společenská místnost na faře. Zve ČKA MS
Šternberk, www.cka-st.webnode.cz

POUŤ ZA NEMOCNÉ - SOBOTA 28. BŘEZNA
Všechny Vás srdečně zveme na pouť za nemocné, která se uskuteční v sobotu 28. března
2019. Také letos nás čeká zajímavý duchovní i kulturní program. Cílem pouti budou
zajímavá místa na Odersku. Podrobnosti v příštím čísle.
NABÍDKA AKTIVITY V POSTNÍ DOBĚ 2020:
Je možnost zapojit se do farní postní aktivity, kdy budeme sestavovat duhu- symbol
smlouvy mezi námi a Bohem. Vzadu na stolku jsou lístečky s úkoly na týden podle věku
(mladší děti do konce 1. stupně mají oranžovou barvu, děti na 2. stupni a mládež barvu
žlutou, dospělí bílou). Pokud se vám povede úkol splnit, můžete na bočním oltáři doplnit
barevný dílek do duhy.
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ 2020:
Ve Šternberku budou pobožnosti křížové cesty následovně:
v pondělí v NST před mší svatou v 17:30
v neděli v křížové chodbě v 15:00 (zodpovědní za vedení nedělní pobožnosti viz dole)
1.3. – P. Antonín; 8.3. – terciáři (SFŘ); 15.3. – muži; 22.3. – ženy; 29.3. – biřmovanci;
5.4. – P. Josef
Po pobožnosti křížové cesty se v kostele společně pomodlíme korunku k Božímu
milosrdenství a uctíme ostatky svatého kříže.
Pobožnost křížové cesty v přírodě na Velký pátek 10. dubna povede mládež.
POSTNÍ ALMUŽNA 2020
Tak jako minulé roky, tak i letos můžeme svoje úsilí o obnovu srdce spojit s pomocí
potřebným formou postní almužny. Skládací schránka: slouží k připomenutí tohoto
našeho úsilí během postní doby a ke střádání peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili.
Svou „almužnu“ do ní vložte po zralé úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik
jste byli ve svém postním snažení úspěšní. Ke konci postní doby, na Květnou neděli,
doneste schránku do kostela, kde ji můžete odevzdat na určené místo. Peníze pak použije
církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.
FARNÍ DOVOLENÁ SPIŠSKÉ PODHRADIE 2020
Drazí farníci, slíbil jsem vám, že koncem měsíce února vás seznámím s podrobnostmi farní
dovolené. V příštím Zvěstování naleznete podrobné informace o této chystané akci. Zatím
tedy to nejzákladnější: termín a místo dovolené je 27. až 31. července 2020 v Spišském
Podhradí na Slovensku (ubytování v budově kněžského semináře).
TÁBOR PRO ZVÍDAVÉ KLUKY A HOLKY
"Pojeď s kamarádskou a veselou dívenkou Pipi Dlouhou Punčochou do vily Vilekuly! Hrát
si na píditele, zažívat dobrodružství, objevovat nejen svět, ale i nové schopnosti v sobě." :)
Pipi je krásným vzorem v nezištném přátelství, odvaze, veselé povaze, ale i třeba v
dovednostech jako jsou například obratnost, zručnost, zdatnost, síla, ale i umění a jedinečný
humor...
TERMÍN: 4.8. - 8.8.2020
MÍSTO KONÁNÍ: fara Moravský Beroun
VĚK DĚTÍ: 5 - 10 let
Cena: 1000,- (sleva pro sourozence)
Přihlášky nejpozději do 31.5.2020.
Vice informací sledujte průběžně na nástěnce a nebo volejte tel.: 608754236, Anežka
Danzmajerová

