SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE (III.)
Kategoriální pastorace, o níž jsme hovořili minule, má mnoho oblastí, takže na všechny
se ještě nedostalo, proto budeme dnes pokračovat skupinou nemocní a senioři (198 –
201) a další skupiny (202 – 205) dle závěrečného dokumentu Plenárního sněmu
katolické církve.
PÉČE O NEMOCNÉ A SENIORY
Patří především do farní pastorace. Kněží ve všech farnostech nabízejí návštěvy starých
a nemocných farníků s možností přijmout svátosti smíření, eucharistie a nemocných.
V řadě farností jim donášejí pověření laici svaté přijímání každou neděli. Většinou se
nabízí kolem svátku nemocných (11. února) příležitost společného udělení svátosti
nemocných v kostelích. Někde připravují děti u příležitosti Vánoc a Velikonoc pro
nemocné drobné dárky a také je navštěvují. Na pravidelné návštěvy v nemocnicích
a domovech chodí dobrovolníci přes Charitu či Maltézskou pomoc.
NEMOCNIČNÍ KAPLANI
Jsou dnes ve všech nemocnicích naší arcidiecéze a v několika pobytových zařízeních,
celkem 32 pracovníků ve 22 zařízeních. Většinou jde o laiky, jen v několika případech
je to kněz či jáhen. Laici neudělují svátosti, ale nabízejí nemocným duchovní
doprovázení a blízkost církve, možnost modlitby a smíření. V řadě případů pak zvou
kněze k udělení svátostí. Někde doprovázejí umírající až do smrti, hovoří s rodinou
nemocných či zesnulých i se zdravotníky. Nyní je před námi úkol rozvinout věnec jejich
dobrovolných spolupracovníků, kteří už působí v několika místech.
LIDÉ POSTIŽENÍ
Potřebují zvláštní pozornost církve. Několik věcí se daří, i když tady vidím ještě mnoho
úkolů a máme několik plánů. Charita má několik azylových domů pro bezdomovce
a poradny pro ty, kteří jsou v dluhových pastích. V Olomouci jsme jako první
v republice zřídili lékařskou ordinaci pro bezdomovce. Na Svatém Kopečku
u Olomouce máme nový lazaret pro bezdomovce, kteří potřebují ošetřovatelskou či
pečovatelskou službu. Na více místech máme chráněné dílny a chráněná bydlení pro
postižené. Máme domov pro několik bezdomovců, kteří chtějí společně žít a taky se
modlit pod vedením řeholního bratra. Společenství Krista Velekněze provozuje domov
důchodců pro těžko přizpůsobivé. Na několika farách se pečuje o významné skupiny
bezdomovců. Na několika místech chodí kněží do státních ústavů, někde je dokonce
denní mše svatá, jako na Velehradě. Vedle toho je pravda, že nemáme dost rozvinutou
pastorační péči o nevidomé či hluchoněmé, včetně katechezí a příprav ke svátostem. To
je stálá výzva. Snad se někdo najde, či nabídne.
PASTORAČNÍ ASISTENTI V CHARITĚ
Charita dnes nabízí množství služeb na území celé arcidiecéze. Má přes 1700
zaměstnanců a několikanásobek dobrovolníků. Profesionální Charita sídlí v každém
děkanátu a má dobrovolné spolupracovníky v jednotlivých farnostech. Nejde jen
o tříkrálové koledníky, kterých je dnes přes 25 tisíc, ale především o lidi, kteří dovedou
mít otevřené oči a vidět potřebné, pomoci, kde je to v jejich silách, a kontaktovat
profesionální Charitu v případech, které vyžadují odbornost. Aby Charita při tolika
pracovnících, z nichž je mnoho i nevěřících či nepraktikujících, nebyla jen dobrou
sociální agenturou, ale zařízením církve, které je nástrojem Boží lásky k potřebným, má
na každém děkanátu pastoračního asistenta, laika, který jako animátor nese odpovědnost
za duchovní rozměr Charity a spolupráci s farními středisky Charity, kterých zatím
funguje jen něco přes dvacet.
arcibiskup Jan

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
2. NEDĚLE V DOBĚ POSTN Í

17. BŘEZNA 2019
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Žalmová odpověď: Hospodin je mé světlo a má spása.
neděle 17. března
2. NEDĚLE V
DOBĚ POSTNÍ
Mimořádná sbírka
na opravy

pondělí 18. března
úterý 19. března
Slavnost
SV.JOSEFA,
snoubence P. Marie
středa 20. března
čtvrtek 21. března
pátek
22. března

NST 7:30 za rodinu Tiefenbachovu a za rodiče z obou
stran
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Štenclovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
NST 18:00

na poděkování za dar života a víry s prosbou o
Boží požehnání pro rodinu Pechrovu

Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za rodinu Kašparovu a Vicherkovu z Hlásnice
Psych.léčebna 15:00
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11-12
Babice 16:30

mše svatá
na poděkování Pánu Bohu za dar života
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá

Sv. Leopold 18:00 za rodiče Procházkovy

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
za farníky
NST 7:30
mše svatá
Klášter 8:00
neděle 24. března
mše svatá
Mladějovice 8:30
za + Arnošta a Marii Fadrné a za živou
3. NEDĚLE V
Farní kostel 9:00
a + rodinu
DOBĚ POSTNÍ
mše svatá
Újezd u Un. 10:00
mše sva
Jívová 11:00
tá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li vtabulce uvedeno jinak, vždy v7:30.
sobota 23. března

LEKTOŘI PŘÍŠTÍ NEDĚLE (17.3.2019)
1.čt. Ex 3,1-8.13-15* 2.čt. 1 Kor 10,1-6.10-12* Ev. Lk 13,1-9*
NST - Suk O., Břečková L.; ZPM – Kusmič J., Šrámek K.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
24.3. - Gerža A., Vémola M., Bajer T.
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

Události v následujícím týdnu:

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání naší víry bude ve čtvrtek 21. března v 19:15 na
faře.

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 22. března v 16:30 na faře.

POUŤ ZA NEMOCNÉ 23. března 2019
PIVÍN A PROSTĚJOV
Cílem letošní pouti, při které budeme myslet a modlit se zvláště za naše nemocné, bude
málo známé poutní místo Pivín, kde od poloviny 18. století putovali poutníci k
milostnému obrazu Panny Marie. Další zastávkou budou Výšovice, obec patřící
šternberským augustiniánům, kteří zde v 18. století postavili barokní kostel. Kulturním
vrcholem pak bude návštěva města Prostějova. Navštívíme hlavní městský kostel
Povýšení svatého Kříže, který je spojen s historií řádu augustiniánů kanovníků. Poutní
den zakončíme modlitbou a prohlídkou klášterního kostela sv. Jana Nepomuckého,
považovaného za jeden z nejkrásnějších kostelů milosrdných bratří (freskami ho
vyzdobil nám velmi dobře známý F.A. Sebastini).
Pouť se koná v sobotu 23. března a ze Šternberka (z Dvorské ulice) budeme
odjíždět v 8:00 hod, návrat do 17:00 hod. Přihlašovat se můžete na faře nebo
v sakristii. Cena činí 170,- Kč (děti 50,-Kč). Zamluvil jsem restauraci v Prostějově, kde
bude možnost teplého oběda. Pokud byste měli zájem o tento oběd, tak je potřeba to
uvést při přihlašování (cena oběda cca 120 Kč se bude platit až na místě).

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Drazí kandidáti svátosti biřmování,
také letos se naše nabídka setkala s pěkným ohlasem. První
setkání všech uchazečů bude v sobotu 23. března v 19:00
hodin na šternberské faře. Na tomto setkání budete
informováni o průběhu přípravy a společně se domluvíme na
termínech setkávání. Z tohoto důvodu je vaše účast na
tomto setkání nutná.

Události vzdálenější:

ZMĚNA TERMÍNU SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ŠTERNBERK
Další řádné zasedání pastorační rady farnosti Šternberk proběhne ve středu 27. března
v 19:00 na faře. Prosím členy PR, aby si tento termín zapsali do svých diářů. (Moc se
omlouvám za mylný údaj v minulém informátoru)

KŘÍŽOVÁ CESTA MLÁDEŽE DĚKANÁTU
V pátek 29. března proběhne další akce mládeže děkanátu, tentokrát jsme si naplánovali
postní křížovou cestu. Bude se konat už tradičně na Rudě u Rýmařova, začínáme v 18:00.
Pokud by měl někdo problém se na Rudu dostat, ať se obrátí na někoho z animátorů nebo
mi zavolá na číslo 731830259 (Jakub Smyčka).

NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 27. DUBNA 2019
Srdečně Vás zveme na národní pochod pro rodinu, kterým chceme připomenout společnosti
její nenahraditelnou hodnotu. Záleží nám na rodině, manželství a respektu k životům těch
nejmenších z nás. Program: 10.30 Katedrála – pontifikální mše svatá; 12.30 Klárov – oběd
a kulturní program; 14.00 Pochod centrem Prahy na Václavské náměstí; 16.00 Zakončení u
sochy sv. Václava. Pro přihlášené bude zajištěn rychlý oběd (klobása a bageta - uvítáme
dar 85 Kč za oběd a 55 Kč za bagetu). Děti mají oběd bezplatný. Doprava do Prahy a zpět
vlakem či autobusem je zdarma. Registrace na hnutiprozivot.cz/pochod-prozivot#prihlaseni

Další informace:

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 neděli v křížové chodbě v 15:00 (zodpovědní za vedení nedělní pobožnosti viz dole)
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.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
BŘEZEN 2019: za křesťany ve světě, kteří jsou pronásledováni pro svou víru

