NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
28. KVĚTNA 2017

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Č. 22

Žalmová odpověď: Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!
neděle 28. května
7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

pondělí 29. května
úterý 30. května
Památka sv. Zdislavy

středa 31. června
Svátek Navštívení
Panny Marie

mše svatá
za živou a + rodinu Zahradovu a Machovu
mše svatá
za rodinu Augustýnkovou a Boží požehnání
pro jejich děti
Jívová 10:00 mše svatá
Újezd u Un. 11:00 mše svatá
Klášter
NST
Mladějovice
Farní kostel

8:00
7:30
8:00
9:00

NST 18:00 za živou a + rodinu Mikulčíkovu a Janáčovu
Klášter 7:30 mše svatá
Babice 16:30 mše svatá
Lipina 18:00 poutní mše svatá ke cti Panny Marie

NST 11-12
čtvrtek 1. června
NST 12:30
Památka sv. Justina,
Psych.léčebna 15:00
mučedníka
Sv. Leopold 18-19
Sv. Leopold 16 – 17:45
pátek 2. června
Sv. Leopold 18:00

adorace Nejsvětější Svátosti

pohřební mše svatá (za + Bohumilu Talašovou)
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti
svátost smíření

za + Marii Coufalovou, za rodiny Hradilovu,
Vrbovu a Králíčkovu a za duše v očistci

sobota 3. června
Památka sv. Karla
Lwangy a druhů,
mučedníků

neděle 4. června
SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
Sbírka na církevní školy

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá /od 17:00 svátost smíření a adorace/
Farní kostel 20:00 mše svatá /vigilie slavnosti Seslání Ducha Sv.)
Klášter 8:00
NST 7:30
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00
Újezd u Un. 11:00

mše svatá
za + rodiče Procházkovy a za + sourozence
mše svatá
za + Romana Špačka
mše svatá
mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: od PO do SO v 7:30 hod, v NE v 8:00 hod.

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 – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Kusmič J.; Šrámek K.
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.

Události v následujícím týdnu:

ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA II. POLOLETÍ 2017
Máte možnost objednat intence na 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.

FARNÍ POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE V MASKÁCH
Společenství maminek zve malé i velké na karnevalové odpoledne v neděli 28. května
2017 od 15 do 18 hodin, které proběhne na farní zahradě (v případě deště ve farních
sálech). Můžete se těšit na soutěže, hry, zábavu, hudbu, občerstvení a velké nafukovací
překvapení. Masky vítány!

POUŤ DO LIPINY
Mariánské společenství Vás ve středu 31. května zve na modlitbu svatého růžence,
tentokrát do kapličky Navštívení Panny Marie v Lipině Modlitba začne v 16:30. Po modlitbě
sv. růžence bude následovat mše svatá ke cti Panny Marie.

MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
Ve středu 31. května vás všechny srdečně zveme na pouť do Lipiny, kde je kaple
Navštívení Panny

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Ve středu 31. května v 19:00 hodin bude na faře další řádné zasedání Pastorační rady
farnosti Šternberk. Na programu bude organizace Šternberských hodů.

SVATODUŠNÍ VIGILIE VE ŠTERNBERKU – 3. ČERVNA
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)

Události vzdálenější:

POZVÁNKA MÍSTNÍ SKUPINY ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE
Místní skupina České křesťanské akademie zve v úterý 6. června v 16:30 na poslední akci
v tomto akademickém roce. Nabízíme možnost prohlídky dvou kaplí v Olomouci, které
nejsou veřejně přístupné. Jedná se o kapli sester františkánek a kapli Centra Aletti, kde
bude možné si prohlédnout i knihovnu nakladatelství Refugium a případně si se
slevou knihy koupit. Vzhledem k omezenému prostoru je limitován počet návštěvníků.
Kdo má zájem, přihlaste se co nejdříve prostřednictvím SMS - tel. 739524352 nebo emailem - cka.st@seznam.cz. Následně Vám dodáme bližší informace.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
KVĚTEN 2017: za nová duchovní povolání z našich farností.
ČERVEN 2017: za křesťany v Egyptě, kteří jsou vystaveni teroru

ZASVĚCENÍ NAŠICH RODIN NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI PÁNĚ
Tak jako v minulých letech, tak i letos Vám nabízíme možnost zasvěcení Vašich rodin
Srdci Ježíšovu prostřednictvím naší návštěvy u Vás. Tato možnost bude letos během
měsíce června.

MODLEME SE SVATÝ RŮŽENEC
V letošním roce prožíváme 100. výročí od událostí v portugalské Fatimě, kde se třem dětem
zjevila Panna Maria. Ve svých poselstvích lidstvu vybízela k odvrácení se od jednání proti
Božímu řádu a opakovaně prosila děti, aby se modlily modlitbu Svatého růžence.
Aby tato výzva nezapadla, rozhodli jsme se na pastorační radě farnosti Šternberk, že se
pokusíme oživit bohumilou tradici modlitby svatého růžence před nedělní mší svatou ve
farním kostele. Ne, že by se svatý růženec nemodlil, ale častokrát jsou to pouze dva či tři
farníci, kteří se ve vedení modlitby střídají. Rádi bychom do modlitby růžence zapojili více
farníků, a zvláště naše rodiny. Proto, prosím, zapište se do rozpisu, který se nachází na
nástěnce při východu do křížové chodby. Od toho, který se napíše do rozpisu se očekává, že
v 8:30 hodin se začne modlit svatý růženec - slavná tajemství (struktura modlitby je
popsána v Kancionálu 009). Rád bych, kdyby se nepsali pouze jednotlivci, ale třeba i celé
rodiny. Věřím, že tímto způsobem se dobře připravíme na slavení mše svaté, a že nás toto
povede k včasnému příchodu do kostela.
Následující řádky jsem našel na webových stránkách Fatymu, a mohou pro nás být
povzbuzením k pravidelné modlitbě svatého růžence.
Růženec pomáhá jednotlivci růst v modlitbě. Je to cesta ke svatosti.
Růženec byl nazván přípravou na rozjímání a modlitbou svatých. Zatímco ruce a rty jsou
zaměstnány modlitbou, mysl přemýšlí o tajemství vtělení a vykoupení.
Meditace je forma modlitby, při které ten, kdo se modlí používá mysl a fantazii, aby
rozvažoval nad pravdou a používá svou vůli k lásce vůči této pravdě, a hledá způsoby, jak ji
žít. Tímto způsobem je srdce, mysl a duše křesťana formována evangeliem, podle příkladu
Spasitele a jeho První Učednice: jeho Matky. V čase, kdy očištění srdce, mysli a duše u
toho, kdo se modlí, dostatečně pokročí, dá Pán, uzná-li to za dobré, dar kontemplativní
modlitby: zvláštní nadpřirozený vhled na pravdu a to takovým způsobem, jakého by člověk
sám nikdy nebyl schopen dosáhnout.
Uvažováním o všech tajemstvích růžence, vstupuje jednotlivec do života a doby Ježíše a
Marie a lépe se s nimi seznamuje a objevuje cestu pro hlubší způsob následování Krista.
Na druhé straně společná modlitba je projevem jednoty před Bohem a ochoty žít ve
společenství s ostatními, za současného napodobování ctností Marie jako první Kristovu
učedníci.
Je všeobecně známo, že svatí lidé se modlí růženec. K mnoha obrácením došlo právě díky
modlitbě svatého růžence.
Níže je uvedeno několik dalších důvodů, proč bychom se měli modlit růženec často, nejlépe
denně:
"Jak krásná je rodina, která přednáší růženec každý večer" sv. papež Jan Pavel II.

Svatý papež Jan Pavel II. nazval růženec svou "oblíbenou modlitbou," hned po mši svaté a
liturgii hodin.
"Můj dojem je, že růženec má nejvyšší hodnotu nejen podle slov Panny Marie ve Fatimě,
ale podle účinků růžence, jak to můžeme vidět v celé historii. Mám dojem, že Panna Maria
chtěla dát obyčejným lidem, kteří třeba ani neví, jak se modlit, tento jednoduchý způsob, jak
se dostat blíže k Bohu." Sestra Lucie z Fatimy
"Miluj Marii a růženec. Modli se růženec, protože to je zbraň proti zlu v dnešním světě."
Sv. Pio z Pietrelciny
"Modlete se růženec každý den, abyste získali mír pro celý svět." Naše Paní z Fatimy
"Meditace o tajemstvích růžence... Může být vynikající přípravou na oslavu stejných
tajemství v liturgických úkonech [tj. ve mši svaté] a může se stát jejich pokračující
ozvěnou." papež Pavel VI.
Ludvík Grignion z Montfortu nás varuje před i neznalými nebo učenci, kteří považují
růženec za něco nedůležitého: "Růženec je neocenitelný poklad inspirovaný Bohem."
"Pokud se růženec modlí ve společenství, je mnohem děsivější pro ďábla, než když se modlí
soukromě, protože společenství se modlitbou růžence stává armádou, která na něj útočí."
Ludvík Grignion z Montfortu
"Ze všech pobožností schválených církví žádná nebyla obdařena tolika zázraky jako
modlitba nejsvětějšího růžence." papež Pius IX.
"Neváhejme znovu veřejně tvrdit, že jsme vložili velkou důvěru v růženec za uzdravení zla
této doby." papež Pius XII.
"Není jistější způsob svolávání Božího požehnání na rodinu... Než každodenní modlitba
růžence." papež Pius XII.
"Když se modlíš růženec, andělé se radují, Nejsvětější Trojice v něm má potěšení, můj Syn v
něm nachází radost, a já sama jsem šťastnější, než si vůbec dovedeš představit. Po svaté
mešní oběti, není nic v církvi, co bych milovala jako růženec."
Nejsvětější Panna Maria blahoslavenému Alanovi de la Roche

NOC KOSTELŮ VE ŠTERNBERKU, V MLADĚJOVICÍCH, NA JÍVOVÉ
A V DOMAŠOVĚ NAD BYSTŘICÍ
V pátek 9. června večer proběhne ve Šternberku (farní kostel Zvěstování Panny Marie a
klášterní kostel sv. Anežky České), a také v Mladějovicích, na Jívové a v Domašově nad
Bystřicí akce nazvaná „NOC KOSTELŮ“. Noc kostelů nabízí možnost nezávazného
přiblížení se a setkání s křesťanstvím
Program v chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku:
18:00 - 18:05 Vyzvánění zvonů
18:05 - 18:25 Vystoupení dětského souboru Cecilky
18:30 - 18:50 1. komentovaná prohlídka varhan s ukázkou hry - ing. Martin Látal
19:00 - 19:20 restaurovaný obraz sv. Augustina, život a odkaz
19:30 - 19:50 2. komentovaná prohlídka varhan s ukázkou hry - ing. Martin Látal
20:00 - 21:15 VELKÝ KONCERT NOCI KOSTELŮ - koncert Komorního chrámového
sboru (Šternberk)
18:05 - 20:00 Prezentace České křesťanské akademie ve Šternberku
18:05 - 20:00 Prezentace Charity Šternberk
18:05 - 20:00 Prezentace hnutí Modliteb matek ve Šternberku - modlitba za děti
18:05 - 19:30 Serafínek dětem - program pro děti. Příběhy a hry na téma letošního roku

