SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE (IV.)
Během tohoto roku vám představuji úsilí našeho otce arcibiskupa o oživení církve v naší
arcidiecézi, tak jak to on sám prezentoval na stránkách diecézního časopisu OLDIN v
minulém roce. Tímto však nechci pouze informovat, ale vést každého k tomu, abychom si
slova svého pastýře vzali k srdci a uvedli je do života.
RODINA
Sněm připomíná, že manželství je svátost a rodina má být domácí církví. Zároveň
upozorňuje na protirodinné tlaky ve společnosti, nechuť uzavírat manželství, rostoucí
rozvody a nedocenění mateřství. Požaduje vytvoření církevní strategie, ovlivňování státní rodinné politiky, vytváření prorodinného klimatu v obcích, budování diecézních center pro
rodinu, manželských poraden, solidní přípravu na manželství i nabídku programů pro
manžele, jejich doprovázení a duchovní vedení.
Doporučuje:
a) zařazovat pastoraci manželů a rodin jako nedílnou součást pastoračních plánů
b) hledat cesty k zajištění dalšího vzdělávání kněží, jáhnů a laiků v oblasti pastorace rodin
c) rozvíjet různé formy pastorace manželů a rodin (167 – 184)
Osobně jsem se účastnil synody o rodině v Římě v roce 2014. Tam jsem zdůraznil
potřebu nejen lidské péče o rodinu, ale i Boží pomoci, proto je třeba vtáhnout manžele do
života s Bohem, naučit je žít ze svátosti manželství. Dnes máme k dispozici postsynodální
papežský dokument o manželství Amoris laetitia.
V atmosféře, která není přátelská k rodině, věnuji řadu pastýřských listů tématu rodiny.
Jednou jsem pozval rodiče početných rodin do Olomouce na Pololáníkovu operu Noc plná
světla, abych jim vyjádřil úctu a vděčnost. Plné divadlo bylo překvapením i milým
povzbuzením. Biskupská nadace Adiuvare poskytuje každý rok stipendia asi stovce studentů
z početných rodin.
NÁRODNÍ CENTRUM PRO RODINU
Sídlí v Brně a má za úkol přípravu církevní strategie a ovlivňování státní rodinné
politiky.
ARCIDIECÉZNÍ CENTRUM PRO RODINU
Má pobočky ve všech (21) děkanátech. Pracovník je především koordinátorem a animátorem
služeb, které většinou zajišťují dobrovolníci. Struktura center pro rodinu je potřebný nástroj,
ale podstatný je život. Proto se snažíme i s lidmi z této struktury učit společně žít to, co
chceme předávat.
KÁNA
Jeden z domů, který dostala diecéze v restitucích, se nachází v Rajnochovicích, v sousedství
mládežnického tábora Archa. Upravuje se pro stálé formační centrum rodin.
PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ
Podle pravidel vydaných ČBK má čtyři setkání se snoubenci kněz a čtyři manželé z centra.
Instruktorské páry procházejí přípravou a dostávají pověření. I když se někde dělají společné
přednášky pro velké skupiny, snažíme se o přípravu jednotlivých párů snoubenců jedním
párem manželů. Někde přednáší každé téma jiný pár, jinde provází jeden manželský pár
celou přípravou. Chceme nabídnout možnost vybudování přátelského vztahu, aby později
mohlo dojít k dalšímu doprovázení či zapojení se do společenství manželů. Aby nedošlo k
velkému přetížení manželského páru, když k přípravě snoubenců si přiberou i vedení
společenství, snažíme se získat instruktorů víc. Právě probíhají dva kurzy pro lektorské páry
a další chystáme.
arcibiskup Jan
pokračování příště

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
31. BŘEZNA 2019

4. NEDĚLE V DOBĚ POSTN Í

Č. 13

Žalmová odpověď: Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
neděle 31. března
4. NEDĚLE V
DOBĚ POSTNÍ

pondělí 1. dubna
úterý 2. dubna
středa 3. dubna
čtvrtek 4. dubna

pátek 5. dubna

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
NST 18:00

za + Jana Zahradu a za živou rodinu
mše svatá
mše svatá
za + rodiče Šindlerovy
mše svatá
mše svatá
za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v březnu 2019

Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:00
NST 18:00
Klášter 7:30
NST 11-12
Mladějovice 17:00
Těšíkov 18:00
Sv. Leopold 15 – 17:45
Sv. Leopold 18:00

mše svatá
za živou a + rodinu Baklíkovu a Martinkovu
mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti
mše svatá (od 16:30 svátost smíření a adorace NS)

mše svatá
svátost smíření a adorace Nejsvětější Svátosti

na poděkování za dar života a víry s prosbou o
Boží požehnání pro rodinu Tomáškovu
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá (od 17:00 svátost smíření a adorace)
sobota 6. dubna
1.SOBOTA V MĚSÍCI
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30 za + rodiče Kořenkovy a za Boží požehnání
pro živou rodinu
neděle 7. dubna
Klášter 8:00 mše svatá
5. NEDĚLE V
Mladějovice 8:30 mše svatá
DOBĚ POSTNÍ
Farní kostel 9:00 za farníky
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.
1.PÁTEK V MĚSÍCI

LEKTOŘI PŘÍŠTÍ NEDĚLE (7.4.2019)
1.čt. Iz 43,16-21* 2.čt. Flp 3,8-14* Ev. Jan 8,1-11*
NST - Novákovi, Šrámková D.; ZPM – Martinková M., Martinka P.
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: 1802820339/0800

Události v následujícím týdnu:

TRIDUUM MODLITBY MATEK VE ŠTERNBERKU
Dnešní nedělí 31. března vrcholí triduum modliteb matek. Společná modlitba začne v
15:00 pobožností Křížové cesty. Všichni jsou srdečně zváni.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání naší víry bude ve čtvrtek 4. dubna v 19:15 na
faře.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budeme navštěvovat dopoledne v pátek 5. dubna.

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:

SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ

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)
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.

Příští neděli 7. dubna po mši svaté ve farním kostele ve Šternberku zveme všechny
farníky na společné posezení ve farní místnosti. Přijďte si vypít teplý čaj nebo kávu se
svými sousedy z lavice a zároveň se více navzájem poznat

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Dle vzájemné domluvy se budeme scházet v neděli odpoledne v 16:00. První setkání
mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude v neděli 7. dubna v 16:00.
Očekávám účast všech.
Starší biřmovanci se setkají v neděli 14. dubna v 16:00.

Události vzdálenější:

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE PŘEROV 13. DUBNA 2019
Na sobotu 13. dubna zveme mládež na setkání mladých naší arcidiecéze. Více informací o
tomto setkání najdete na http://mladez.ado.cz/www/event/detail/355?place=ADCM

VELIKONOČNÍ TŘÍDENÍ - VRCHOL LITURGICKÉHO ROKU
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou tři dny, které bezprostředně předcházejí
velikonoční Neděli Zmrtvýchvstání. Přednáška známého olomouckého teologa prof. P.
Františka Kunetky SDB, Th.D. se zaměří na to, jak jsou jednotlivé dny Velikonočního
třídení slaveny v katolické liturgii a jaký je jejich náboženský a duchovní význam.
Úterý 9. dubna 2019, 18:00, společenská místnost na faře, zve ČKA MS
Šternberk, www.cka-st.webnode.cz

DUBEN 2019: za obnovu našich rodin

