Pastýřský list ke Dni modliteb za úctu k počatému životu a za
nenarozené děti
Drazí bratři a sestry,
zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se
v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. Také každého z nás Bůh utkal s láskou v
lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“ životu
nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich
rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému
životu.
Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a očekávání.
Někdy však tento Boží dar přichází nečekaně a je přijímán s úzkostí a strachem.
Téměř dvacet tisíc rodičů ročně těmto obavám podlehne, dítě je usmrceno a srdce
matky bývá navždy zraněno.
Na srdci nám ale leží i bolesti rodin, kterým se dítě počít nedaří a
důvěřivě hledají pomoc v technikách umělého oplození. Až příliš pozdě poznávají
jejich odvrácenou stranu – narušené intimní vztahy, zdravotní problémy a osudy
těch nejmenších zahubených či zmražených v prvních dnech života.
Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před narozením či po něm, vědí,
že toto je jedna z největších bolestí, kterou si nesou ve svých srdcích celý život.
Církev ve svém bohatství a rozmanitosti nabízí doprovázení v okamžiku štěstí z
příslibu nového života, ale také pomáhá těm, kteří o život svého dítěte bojují a
pamatuje i na ty, kdo o své dítě přišli.
Chceme upřímně poděkovat všem. Vám, kteří se denně modlíte za
nenarozené v rámci Modliteb za nejmenší. Vám, kteří necháváte ve svých
farnostech sloužit mše svaté, takže není den v naší zemi, kdy bychom Boha
neprosili za nenarozené. Vám, kteří finančně podporujete organizace pomáhající
nečekaně těhotným ženám. Vám zdravotníkům – lékařům a sestrám, kteří pečujete o
rodiny očekávající narození dítěte. Vám, kteří jste umělci, právníci, novináři nebo
politici a hájíte kulturu života. Vám, kteří se veřejně hlásíte k civilizaci života, když
i přes mnohé oběti každoročně přijíždíte do Prahy na Národní pochod pro život a
rodinu.
Zvláště pak oceňujeme svědectví každodenního života, které obrací
srdce snáz než nejlepší projevy. Svědectví, kdy žena je skutečnou ženou a obětavou
matkou. Svědectví, kdy muž je skutečným mužem a spolehlivým otcem. Svědectví,
kdy oba obětavě a s láskou vychovávají své děti. S velkou nadějí myslíme i na
mládež pro její otevřenost k velkorysé a čisté lásce a ochotě o ní svědčit.
Za Vás všechny a za svědectví Vašeho života z celého srdce děkujeme
Bohu a všem Vám žehnáme.
Vaši čeští a moravští biskupové
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úterý 26. března
středa 27. března
čtvrtek 28. března
pátek 29. března
sobota 30. března
neděle 31. března
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NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00

za farníky
mše svatá
mše svatá
za + Arnošta a Marii Fadrné a za živou
a + rodinu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Farní kostel 18:00 za + Miloslava Procházku
Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:00
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11-12
Těšíkov 16:30

mše svatá
za + maminku Kristýnu Tisoňovu
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
na poděkování Pánu Bohu za 30 let
Sv. Leopold 18:00
manželského života
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

za + Jana Zahradu a za živou rodinu
mše svatá
mše svatá
za + rodiče Šindlerovy
mše svatá
mše svatá

Mše svaté u sester kapucínek: není –li vtabulce uvedeno jinak, vždy v7:30.
LEKTOŘI V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Slavnost Zvěstování Páně (25.3.): 1.čt. Iz 7,10-14 * 2.čt. Žid 10,4-10 * Ev. Lk 1,26-38*
ZPM – Nováková V., Bajer T.
NEDĚLE (31.3.): 1.čt. Joz 5,9-12* 2.čt. 2 Kor 5,17-21* Ev. Lk 15,1-3.11-32*
NST - Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Smyčková J., Smyčka J.
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

12

Události v následujícím týdnu:

POUTNÍ SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ
PANNY MARII VE ŠTERNBERKU
PATROCINIUM FARNÍHO KOSTELA
pondělí 25. března

18:00 - slavnostní mše svatá
19:00 – 20:50 modlitba za úctu k lidskému životu

V naší šternberské farnosti je to jeden z nejvýznamnějších dní v roce, neboť
patrocinium farního kostela (titulární zasvěcení) je svátkem farnosti, naší farní
rodiny. Proto všichni, kdo se cítí být členy této farní rodiny, oslaví tuto slavnost
účastí na mši svaté a společně tak poděkují Bohu za to, že přebývá uprostřed nás.
Při mši svaté můžeme získat plnomocné odpustky.

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.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání naší víry bude ve čtvrtek 28. března v 19:15 na
faře.

TRIDUUM MODLITEB MATEK 29.-31. BŘEZNA
Jsme zvány, abychom se každé čtvrtletí modlily po tři dny za své děti a za děti, za
které se nikdo nemodlí, duchovně spojeny s matkami po celém světě. Věříme, že nás
Pán vede svým Duchem, abychom se v pátek postily a odprošovaly za svoje hříchy. V
sobotu máme odpustit a prosit za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem. A
v neděli se chceme radovat, chválit Pána a děkovat mu za všechno, co nám v našem
životě dopřál.
Pátek (29.3.) křížová chodba kostela Zvěstování Panny Marie v 17:30, doporučený
text : Gen 11, 1-9
Sobota (30.3.) kaple sv. Anežky na Opavské ulici v 17:30, Zjev 22, 10-15
Neděle (31.3.) křížová chodba kostela Zvěstování Panny Marie v 15:00, Sk 17,22-28

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

Události vzdálenější:

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
Společné udělování svátosti pomazání nemocných proběhne letos v neděli 5. května při
mši svaté: ve Šternberku v 7:30 (NST), v 8:00 (Klášter) a v 9:00 (farní kostel),
v Mladějovicích v 8:30 a na Jívové v 11:00. V Hor. Loděnici bude svátost nemocných
udělována již ve sobotu 4. května při mši svaté v 17:30. Každý, kdo bude přijímat tuto
svátost, má povinnost přijmout i svátost oltářní, což předpokládá i svátost smíření.
Svátost nemocných přijímají jen vážně nemocní a starší věkem. Pokud víte o nemocných,
kteří nemají možnost dostat se do kostela, tak, prosím, nahlaste jejich jména na faře,
abychom jim mohli udělit svátost u nich doma.

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)
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.

