NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
6. KVĚTNA 2018 Č. 18
Žalmová odpověď: Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
NST 7:30 za + manžela a syna Daduovy
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
neděle 6. května
Farní kostel 9:00 za + Marii Aberlovou, manžela a Boží
požehnání pro jejich syny
6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Chabičov 15:00 poutní mše svatá ke cti sv. Floriána
pondělí 7. května
na poděkování Pánu Bohu za dar společného
SLAVNOST
Farní kostel 18:00 života s prosbou o Boží požehnání pro rodiny
POSVĚCENÍ
Vyvozilovu a Krupovu
FARNÍHO KOSTELA
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

úterý 8. května

Klášter 7:30 mše svatá

Psych.léčebna 14:45 mše svatá
středa 9. května
NST 18:00 za všechny zemřelé a narozené v měsíci dubnu
2018 ve městě Šternberk
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
čtvrtek 10. května
Babice 16:30 mše svatá
SLAVNOST
Farní kostel 18:00 na poděkování Pánu Bohu za 60 let života
NANEBEVSTOUPENÍ
s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
PÁNĚ
a za + Bohumilu Žatkovou
na poděkování za dar života s prosbou o Boží
Sv. Leopold 18:00
pátek 11. května
požehnání
Klášter 18:00 mše svatá
sobota 12. května
Domašov n.B. 19:00 mše svatá
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
Mše svaté u sester kapucínek: od PO do PÁ v 7:30 hod, v SO v 18:00, v NE v 8:00 hod.
Texty na Nanebevstoupení Páně: 1.čt. Sk 1,1-11* 2.čt. Ef 1,17-23* Ev. Mk 16,15-20*
Lektoři: ZPM – Nováková V.; Bajer T.
Texty příští neděle: 1.čt. Sk 1,15-17.20-26* 2.čt. 1 Jan 4,11-16* Ev. Jan 17,11-19*
Lektoři: NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Smyčková J.; Smyčka J.
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.

DNEŠNÍ NEDĚLE JE DNEM MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Po dnešní mši svaté ve farním kostele ve Šternberku zveme všechny farníky na společné
posezení ve farní místnosti.

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 PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTERNBERK
Ve čtvrtek 10. května v 19:00 bude na faře další řádné zasedání Pastorační rady farnosti
Šternberk. Prosím o účast všech členů (program zasedání Vám pošlu na mailovou adresu).
Zasedání pastorační rady jsou veřejná.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE TENTO TÝDEN NEBUDE
SETKÁNÍ DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ
Všechny rodiče dětí 1. i 2. stupně ZŠ bych rád informoval o tom, že v pátek 11. 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. Letošní setkání bude
výjimečné i tím, že mši svatou bude sloužit pomocný biskup olomoucký Msgre. Josef
Nuzík. Na setkání pojedeme autobusem, v případě, že by nás jelo málo, tak vlakem.
Prosím rodiče, aby své děti na tento den omluvili ze školy.

VELKÝ DOPOLEDNÍ ÚKLID FARNÍHO KOSTELA - SOBOTA 12. KVĚTNA
V sobotu 12. května od 8:00 se koná velký úklid farního kostela. Prosím, reservujte si čas,
a přijďte pomoci, neboť čistota a uklizenost kostela je známkou naší lásky ke Kristu, který
v něm přebývá. Prosím, aby se nebáli přijít také ochotní muži.
také ochotní muži.

NÁVŠTĚVA BISKUPA JOSEFA HRDLIČKY VE ŠTERNBERKU
V sobotu dopoledne 19. května bude při příležitosti ukončení kurzu lektorů celebrovat mši
svatou ve Šternberku Msgre. Josef Hrdlička. Srdečně zvu všechny farníky na tuto
biskupskou mši svatou (v příštím Zvěstování bude upřesněno kde a kdy se tato mše svatá
bude konat).

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.

SBÍRKY V DUBNU 2018
1. 4.
8. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 4.

NST
3.408,2.055,4.441,3.610,1.860,-

Šternberk
Farní
8.646,4.483,8.597,7.283,4.354,-

sobota
3.320,670,X
77,X

Mladějovice

725,800,1.898,1.032,-

Horní
Loděnice

Jívová

Újezd

910,90,5.390,470,250,-

3.180,2.300,3.540,2.100,1.819,-

2.595,1.066,3.719,2.367,1.280,-

25.4. Babice 400,-; 14.4. Domašov n. B. 237,-; 9. 4. Farní 1.140,-; 30.3.H.Loděnice
690,-; Zelený čtvrtek Farní 3.518,-; Zelený čtvrtek Jívová 1.200,-; Zelený čtvrtek Újezd
630,-; Velký pátek Horní Loděnice 690,-; Bílá sobota Mladějovice 734,-; Bílá sobota
Jívová 940,-; Boží Hrob Farní 772,-; 2.4. Hr.Petrovice 541,-; 2.4. Babice 610,Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ
KŘESŤANY
Organizace monitorující pronásledování, se shodují, že křesťané jsou nadále
nejpronásledovanější náboženskou skupinou. Náboženská svoboda je porušována ve více
než stovce zemí světa a situace se celkově spíše zhoršuje. Komunistický útlak věřících se
přenesl i do 21. století. Ve více než miliardové Číně jsou podle pozorovatelů represe
nejhorší od doby „kulturní revoluce“. Komunisté pronásledují křesťany také ve Vietnamu,
či na Kubě, ale opravdu zle je v Severní Koreji, kde mučednická smrt hrozí všem
křesťanům. Ačkoliv ze zemí vedených marxistickou ideologií přicházejí špatné zprávy, je
celosvětově hlavní příčinou útlaku náboženský fundamentalismus. Zdrojem pronásledování
není ale jen islám. Počet útoků na křesťany roste také v hinduistické Indii a budhistické
Barmě nebo na Srí Lance. Tam bylo za posledních pět let zaznamenáno 395 útoků, často ze
strany budhistických mnichů.
Formy pronásledování se pohybují od nenásilné právní diskriminace a sociálních
nevýhod až k přímému násilí a terorismu. S rostoucím sektářským terorismem se
setkáváme zejména v pásmu muslimské většiny, která se táhne od severní Nigérie na
západě, přes islámskou středovýchodní oblast až po Indonésii na východě. Organizace jako
Boko Haram, Aš Šabáb, Al Kaida, An Nusra, Hamas, IS, Tálibán, Abú Sajjáf, a mnoho
dalších, spáchaly od září 2001 desítky tisíc útoků. Nekonečnou řadu útoků odsuzují i
vrcholní představitelé islámu. Ti ale zároveň prosazují zákony, které vycházejí
z islámského práva šaría. Kromě trestání odpadlictví od islámu je to např. zákaz
evangelizace. Té evangelizace, která je esencí existence církve Kristovy. Svobodu slova
napříč celým islámským světem blokuje i zákaz „rouhání“. Jde o účinný nástroj k potírání
jakékoliv kritiky islámu a je namířen především proti umírněným muslimům a
příslušníkům náboženských menšin.
Zvláště tragická je pak situace křesťanů v zemích Blízkého a Středního východu.
Destabilizace regionu po americké invazi do Iráku a s příchodem Arabského jara přinesla
vzestup vlivu radikálních džihádistických skupin a rozpoutání občanských a náboženských
válek. S velkou starostí sledujeme osud křesťanů v oblastech, kde křesťanství vzniklo a kde
starobylým křesťanským církvím hrozí zánik.

Je až zarážející, jak „hlasitě“ mlčí o globálním útlaku křesťanů nejen politici a média,
ale často také představitelé západních církví. Církve investovaly mnoho energie do
mezináboženského dialogu a bojí se ho narušit např. kritikou islámské nadřazenosti a
poukázáním na islámský útlak křesťanů. Je za tím pochopitelná snaha dál nezhoršovat
situaci křesťanů. Vidíme ale, že se tento přístup neosvědčil - křesťané jsou ve stále větším
nebezpečí a navíc jejich situace zůstává světové veřejnosti utajena. Také snaha domluvit se
za cenu ústupků s vůdci komunistických režimů nepřinesla v minulosti mnoho dobrého.
Pro křesťanyje tu ale zvláštní povinnost vyplývající z evangelia. Křesťan je křtem
začleněn do těla Kristova a „Trpí - li jedná část, trpí s ní části všechny“ ( 1.Kor 12:26). V
praktické rovině dochází k tomu, že křesťané jsou často jediní, kdo mohou pomoci. A když
je někdo v pozici jediného, kdo může pomoci, pak musí….
S novou formou měkkého „soft“ pronásledování křesťanů se setkáváme také na
Západě. Papež Jan Pavel II. ve svých dokumentech často hovořil o kultuře smrti. V
encyklice Evangelium vitae varuje Jan Pavel II. před zvrácením demokracie v určitou
formu totality. Stát, který se odvažuje rozhodovat o životě slabých a bezbranných, ve
spektru od dítěte dosud nenarozeného až po starce, není už „společným domem“, ale
tyranií. Křesťané, kteří hájí život proti kultuře smrti jsou pak obviňováni, že porušují
pseudo lidská práva (na potrat, eutanázii, sňatek homosexuálů) a otvírá se tak cesta k jejich
perzekuci.
Náboženská svoboda je jednou ze základních lidských svobod a její hájení je
nezbytné pro zachování lidské důstojnosti. Tam, kde svoboda svědomí není dodržována,
dochází k erozi ostatních svobod.
Kardinál Robert Sarah nás vybízí k modlitbám: „Jak přetrvat pronásledování? Díky
modlitbě. Kristus nám říká: beze mne nemůžete činit nic. Buďte lidmi modlitby! Choďte do
kostela, modlete se doma, proste o Boží sílu, scházejte se, buďte nezlomní ve víře. Spojujte
se a braňte svoji víru“
Přidejme se tedy alespoň o 6. neděli velikonoční!
Monika Kahancová
výkonná ředitelka CSI ČS

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. Společně navštívíme krásné kouty naší země (město Jihlava, klášter Nová
Říše, městečko Telč, rodiště Jana Nepomuka Nepomuk, biskupské město Plzeň, poutní
místa Přeštice a Lomeček). Tato pouť se uskuteční od pátku 15. června do neděle 17.
června. Předpokládaná cena pouti bude 1.700,-Kč (v ceně jsou dva noclehy na zámku
Štěkeň, 2 snídaně, 2 večeře a jízdné). Děti budou mít slevu.
V příštím Zvěstování budou informace o pouti upřesněny. Informovat, a zároveň se
přihlásit můžete na farním úřadě ve Šternberku u P. Antonína Pechala – telefon: 731 621
117 nejpozději do 3. června 2018.
Těším se na naše další společné poznávání krás naší vlasti.

