Události v následujícím týdnu:

SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Po dnešní mši svaté ve farním kostele zveme všechny farníky na společné posezení ve
farní místnosti.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SETKÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SKUPIN
Setkání těch, kteří jsou aktivně zapojeni do úklidu našeho farního kostela se bude
konat ve středu 6. března v 19:00 po mši svaté. Náplní setkání bude zhodnocení
Vašich zkušeností se systémem organizace úklidu a hledání nových vylepšení.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE

neděle 3. března
8. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Další setkání zájemců o hlubší poznávání naší víry bude ve čtvrtek 7. března v 19:15 na
faře. Téma: Ježíšovo kázání na hoře III.

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA

3. BŘEZNA 2019

pondělí 4. března

NST 7:30 za + rodiče Chabičovských, bratra
a za živou rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Bouchalovu a Bočkovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 13:00 pohřební mše svatá (za + Annu Skokaničovou)
NST 18:00 za oběti národnostních nepokojů ve Šternberku
v roce 1919 a za usmíření mezi národy

Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 8. března v 16:30 na faře.

POVÍDÁNÍ O KŘESŤANSKÉ HUDBĚ

úterý 5. března
středa 6. března

Pokud rádi posloucháte současnou moderní křesťanskou hudbu jste zváni na její
presentaci v podání Vítka Čtvrtlíka. Setkání proběhne v sobotu 9. března v 16:00 v
učebně šternberské fary. Více informací na tel./mail: 605 186 694/
vitek0033@seznam.cz.

POPELEČNÍ
STŘEDA
Den přísného postu

Události vzdálenější:

čtvrtek 7. března

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NAŠICH FARNOSTÍ
v sobotu 16. března 2019
ve farních sálech ve Šternberku
Přednášet bude P. Libor Churý, farář v Olomouci-Slavoníně
Program: 8:30 - mše svatá (kaple sv. Leopolda)
9:45 - I. přednáška - meditace
10:30 - II. přednáška – meditace
11:30 - modlitba svatého růžence
12:00 - závěrečné požehnání
prosíme o příspěvek na pohoštění a na vytápění sálu

POUŤ ZA NEMOCNÉ - SOBOTA 23. BŘEZNA
Všechny Vás srdečně zveme na pouť za nemocné, která se uskuteční v sobotu 23.
března 2019. Také letos nás čeká zajímavý duchovní i kulturní program. Cílem pouti
bude poněkud neznámé mariánské poutní místo Pivín. Další zastávkou bude kostel ve
Výšovicích, který založili naši šternberští augustiniáni v 18. století. Nakonec navštívíme
krásné město Prostějov a objevíme krásu tamních kostelů. Podrobnosti v příštím čísle.
P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117; Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 730 553 404; email:
fasternberk@ado.cz; www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 1802820339/0300

Č. 9

Žalmová odpověď: Dobré je chválit Hospodina.

pátek 8. března

Klášter 7:30 mše svatá
NST 9:00 za + Jana Hradila a za živou a + rodinu
Hradilovu a Vrbovu
Farní kostel 18:00 za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v lednu 2019
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Psych.léčebna 15:15 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + prarodiče

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30 za živou a + rodinu Břečkovu
a za duše v očistci
neděle 10. března
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
1. NEDĚLE V
Farní kostel 9:00 za + Jana Hradila a za živou a + rodinu
DOBĚ POSTNÍ
Hradilovu a Vrbovu
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.
LEKTOŘI V PŘÍŠTÍM TÝDNU
POPELEČNÁ STŘEDA (6.3.): 1.čt. Jl 2,12-18* 2.čt. 2 Kor 5,20-6,2* Ev. Mt 6,1-6.16-18*
NST - Nováková D., Šišková J.; ZPM – Švecová P., Richter S.
NEDĚLE (10.3.): 1.čt. Dt 26,4-10* 2.čt. Řím 10,8-13* Ev. Lk 4,1-13*
NST - Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Knopfová Z., Knopf P.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
6.3. - Šrámek K., Knopf P., Novák Š.; 10.3. - Nikl V., Vyvozil M.
sobota 9. března

Další informace:
Na Popeleční středu 6. března 2019 vstoupíme do postní doby!

POSTNÍ DOBA JAKO POUŤ NADĚJE
Tento úhel pohledu se ihned ozřejmuje, pokud uvážíme, že postní doba byla církví
ustavena jako čas přípravy na Velikonoce, a proto veškerý smysl tohoto
čtyřicetidenního údobí čerpá světlo z velikonočního tajemství, ke kterému směřuje.
Můžeme si představit zmrtvýchvstalého Pána, jak nás volá, abychom vyšli ze své
temnoty, a my se vydáváme na cestu za Ním, který je Světlem. Postní doba je pouť ke
vzkříšenému Ježíši. Je to čas pokání a umrtvování, nikoli však samoúčelného, nýbrž
zaměřeného na to, abychom spolu s Kristem vstali z mrtvých a obnovili svou křestní
totožnost, tedy opětovně se narodili „shůry“, z Boží lásky (srov. Jan 3,3). Díky této
přirozené danosti je postní doba časem naděje.
/Z katecheze papeže Františka na Popeleční středu 2017/
POSTNÍ ŘÁD:
* Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivost od masa i újma
v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let)
* Každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost, je dnem pokání.
* Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba.
* Celá postní doba je časem kajícnosti církve.
* Před každým svatým přijímáním je eucharistický půst aspoň hodinu.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ 2019:
Ve Šternberku budou pobožnosti křížové cesty následovně:
v pondělí v NST před mší svatou v 17:30
v pátek před mší svatou v křížové chodbě v 17:30
v neděli v křížové chodbě v 15:00 (zodpovědní za vedení nedělní pobožnosti viz dole)
10.3. – společenství františkánů; 17.3. – P. Antonín; 24.3. – muži; 31.3. – ženy;
7.4. – mládež; 14.4. – 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 19. dubna povede mládež.

INSPIRACE PRO POSTNÍ DOBU - POSTNÍ KAPKY
Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu pro toto
období přípravy na velikonoce s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní
aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké inspirace.
Více na www.postnikapky.maweb.eu nebo plakátku.

POSTNÍ ALMUŽNA
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.

NABÍDKA ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE
Místní skupina ČKA nabízí ve spolupráci s Radiem Prohlas možnost postupného
seznamování se historií církve ve vzdělávacím programu Církevní dějiny v zrcadle času.
Tento cyklus vstupuje nyní do druhého semestru, kdy v sedmnácti dílech budou probírány
dějiny od konce středověku po dobu osvícenství. Jeden díl obnáší poslech přibližně
pětadvacetiminutové relace jedenkrát za týden. Pro ty, kteří občas či trvale pociťují
nedostatek času k poslechu, je připraven „tahák“; stručný výpis obsahu přednášky ve formě
otázek a odpovědí. Přihlásit se může každý, i ten, kdo neabsolvoval první semestr, neboť
zajímat se o dějiny lze i jen pro konkrétní, třeba i krátké historické období. Více informací
na webových stránkách www.cka.cidej.sweb.cz (CIrkevní DEJiny). Zájemci se mohou
přihlásit na adrese cka.st@seznam.cz. Přihlášení pak budou pravidelně dostávat informace
ke každému dílu.

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (ÚNOR 2019)
Šternberk
Mladějovice

Horní
Loděnice

Jívová

Újezd

3.2.

NST
1.464,-

Farní
5.982,-

1.142,-

840,-

2.800,-

1.157,-

10.2.

1.757,-

4.138,-

641,-

360,-

2.400,-

1.175,-

17.2.

4.343,-

6.326,-

1.355,-

485,-

2.820,-

1.175,-

24.2.
5.637,8.284,1.694,570,1.910,
1.265,5.2. Domašov n.B. 270,-Kč; 14.2. Domašov u Št. 190,- Kč; 21.2. Babice 390,-Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V PONDĚLÍ 4. BŘEZNA UPLYNE 100 LET OD ŠTERNBERSKÉ TRAGÉDIE
Poválečný Šternberk se stejně jako celá země nacházel ve velmi složité a neutěšené situaci.
Rozvrácené hospodářství a zásobování, masová nezaměstnanost, tisíce navrátilců z fronty
bez práce a bez prostředků k obživě, bytová krize, všeobecný nedostatek veškerého zboží a
s ním spojená drahota a keťasení. Rostoucí sociální napětí se v prvních měsících roku 1919
vybíjelo ve srocování a masových demonstracích nezaměstnaných, převážně bývalých
frontových vojáků (v únoru 1919 bylo ve Šternberku 2231 nezaměstnaných, z nich 1180
válečných navrátilců).
Hospodářskou a sociální krizi ve Šternberku komplikovaly i vyostřené národnostní poměry.
Velká část německého obyvatelstva města v čele se svými vrcholnými představiteli se jen
těžko smiřovala s novou československou státní mocí. Masový protest u příležitosti
zahájení jednání německo-rakouského národního shromáždění dne 4. března 1919 dokonce
přerostl v přímý konflikt s ozbrojenou mocí nového státu a následné krveprolití, které si
vyžádalo 17 obětí na lidských životech.
/převzato z www.sternberk.eu/
P.S. Tolik zpráva o tragických událostech z března 1919. Z přímých aktérů těchto událostí
již samozřejmě nikdo nežije, přesto bychom neměli zapomenout, že ne všichni občané ČSR
vítali vznik nového státu. Nám jistě nepatří soudit či hodnotit, ovšem jak nás dějiny učí,
cíleně ignorovat fakta či jednostranně prosazovat jenom své vize vede k ještě větším
problémům...a někdy i k válkám...

