SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Další setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude dnes 23. února v
16:00 na faře. Setkání starších kandidátů (nad 20 let) proběhne příští neděli 1. března
v 16:00 na faře.
MODLITBA ZA ÚCTU K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Všechny farníky srdečně zvu na modlitbu "Za úctu k lidskému životu", abychom i tímto
způsobem bojovali za ukončení zabíjení nenarozených dětí. Modlitba se koná v
kostelíčku (NST) již v pondělí 24. února po mši svaté, která začíná v 18:00. Zvu
srdečně všechny, kterým není lhostejné vůbec největší bezpráví, které se v naší době
děje člověku.
LECTIO DIVINA NEBOLI POSVÁTNÉ ČTENÍ
Ve čtvrtek 27. února v 19:15 jste všichni, kteří toužíte prohlubovat svůj duchovní
život, srdečně zváni na Lectio divina. Setkání trvá 45 minut a moderuje ho P. Josef.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
POPELEČNÁ STŘEDA (26.2.): 1.čt. Jl 2,12-18* 2.čt. 2 Kor 5,20-6,2* Ev. Mt 6,1-6.16-18*
NST - Novákovi, Šrámková D.; ZPM – Kusmič J., Šrámek K.
NEDĚLE (1.3.): 1.čt. Gn 2,7-9;3,1-7* 2.čt. Řím 5,12-19* Ev. Mt 4,1-11*
NST - Martinková L.; Chmelová F.; ZPM – Nováková V., Bajer T.

ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
1.3. - Šrámek K., Knopf P.,Novák Š.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NAŠICH FARNOSTÍ
v sobotu 29. února 2020
ve farních sálech ve Šternberku
Přednášet bude P. Pawel Zaczyk, farář v Bohuslavicích u Konice
Program: 9:00 - mše svatá (kaple sv. Leopolda)
9:45 - I. přednáška - meditace
10:30 - II. přednáška – meditace
11:15 - pobožnost křížové cesty
12:00 - závěrečné požehnání
POZVÁNKA PRO MLÁDEŽ
O víkendu 28.2.-1.3. se bude konat další akce mládeže děkanátu - tentokrát se bude
jednat o víkendovku na téma láska a vztahy. Začínáme v pátek 28. února od 18:00 na
faře v Libině, konec v neděli 1.3. kolem 11:00. Chceš se dozvědět něco o tom, jak
přemýšlí kluci a jak holky? Proč si navzájem často nerozumíme? Jak najít toho pravého/
tu pravou a jak si vzájemně naslouchat? Přijeď na faru do Libiny! S sebou: spacák, teplé
oblečení, hygienické potřeby a něco dobrého do kuchyně. Cena 270 Kč.
POZVÁNKA NA HERNÍ VEČER
Zveme v sobotu 7. března hráče všech věkových kategorií, kteří rádi hrají stolní hry a
rádi vyhrávají, avšak nebojí se i prohrát. Můžete si donést svoji oblíbenou hru a naučit
ji hrát ostatní nebo si zahrát hry, které budou k dispozici. Začínáme od 17:00 ve farní
místnosti. Zve ČKA MS, www.cka-st.webnode.cz.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23. ÚNORA 2020
Žalmová odpověď: Hospodin je milosrdný a milostivý.
neděle 23. února
7. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Sbírka
Haléř sv. Petra

pondělí 24. února
úterý 25. února
středa 26. února
POPELEČNÍ
STŘEDA
Den přísného postu

čtvrtek 27. února

Č. 8

NST 7:30 za + rodiče Vincence a Žofii, bratra Ludvíka
a za živou rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + rodiče Čapkovy a za + prarodiče Čapkovy
a Kameníčkovy a za živou rodinu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za dar zdraví a Boží požehnání do dalších let
Klášter 7:30 mše svatá
NST 9:00 za Leničku Rosochateckou
Psych.léčebna 15:15 mše svatá
Farní kostel 18:00 za živou a + rodinu Sovadinovu a Petruželovu
Klášter 7:30
NST 11-12
Mladějovice 16:30
Újezd u Un. 18:00
Sv. Leopold 18:00
Sv. Leopold 9:00
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
NST 7:30

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti
mše svatá (od 15:45 svátost smíření)

mše svatá (od 17:15 svátost smíření)
za živou a + rodinu Mikulčíkovu a Janáčovu
mše svatá (zahájení duchovní obnovy)
sobota 29. února
mše svatá
mše svatá
za + rodiče Klapkovy, Chabičovských,
sourozence a za živou rodinu
neděle 1. března
Klášter 8:00 mše svatá
1. 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.
pátek 28. února

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ÚNOR 2020: za naše nemocné a ty, kteří se o ně starají
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 730 553 404, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 1802820339/0800; P. Antonín Pechal, farář, 731 621 117;P. Josef
Mikulášek, kaplan,737 973 108.

NA POPELEČNÍ STŘEDU 26. ÚNORA 2020 VSTOUPÍME DO POSTNÍ DOBY!
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 2020:
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)
1.3. – P. Antonín
8.3. – terciáři (SFŘ)
15.3. – muži
22.3. – ženy
29.3. – biřmovanci
5.4. – 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 10. dubna povede mládež.
INSPIRACE PRO POSTNÍ DOBU - POSTNÍ KAPKY
Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro
toto období přípravy na velikonoce s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní
aplikace, e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké
inspirace. Více na www.postnikapky.cz 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.

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ
Milé sestry, milí bratři,
i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas,
abychom obnovili své srdce a připravili se na
slavení velikého tajemství smrti a
zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je
základem křesťanského života, jak osobního,
tak komunitárního. Je třeba, abychom se
v mysli i v srdci neustále vraceli k tomuto
tajemství. Poroste v nás měrou, jakou se
necháme zapojit do jeho duchovní dynamiky a
jakou svobodně a velkodušně na ně odpovíme.
1. Velikonoční tajemství, základ obrácení
Křesťanská radost tryská z naslouchání a přijetí radostné zvěsti o Ježíšově smrti
a zmrtvýchvstání: kérygmatu. Shrnuje tajemství lásky, která je „velmi reálná, velmi
pravdivá, velmi konkrétní, takže nám nabízí vztah upřímného a plodného dialogu“
(František, apoštolská exhortace Christus vivit, č. 117. Karmelitánské nakladatelství, Praha,
2019.). Kdo věří v toto poselství, ten odmítá lež, podle které jsme si darovali život sami,
zatímco se ve skutečnosti rodí z Otcovy lásky, z jeho rozhodnutí darovat život v hojnosti
(srov. Jan 10,10). Pokud však budeme naslouchat svůdnému hlasu „otce lži“ (Jan 8,44),
riskujeme, že se propadneme do propasti, kde nic nemá smysl, že zakusíme peklo už tady
na zemi, jak to bohužel dosvědčují mnohé dramatické prožitky jednotlivců i společnosti.
V této postní době roku 2020 bych se proto chtěl na každého křesťana obrátit slovy, která
jsem napsal mladým lidem v apoštolské exhortaci Christus vivit: „Pohleď na rozepjaté paže
ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje. A když přijdeš vyznat své
hříchy, pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobozuje od viny. Kontempluj jeho krev
prolitou s tak velikou láskou a nech se jí očistit. Tak budeš moci být vždy jako
znovuzrozený“ (č. 123). Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání nepatří do minulosti: mocí
Ducha Svatého je stále aktuální a skrze víru nám dovoluje hledět na Kristovo tělo a dotýkat
se ho v mnoha trpících.
2. Naléhavost obrácení
Prospěje nám porozjímat do větší hloubky o velikonočním tajemství, díky kterému jsme
obdrželi Boží milosrdenství. Milosrdenství lze zakusit totiž pouze „tváří v tvář“
ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Pánu, „protože on mě miloval a za mě se obětoval“ (Gal
2,20). Jde o dialog od srdce k srdci, od přítele k příteli. V postním čase je proto velice
důležitá modlitba. Více než povinnost vyjadřuje modlitba potřebu odpovědět na Boží lásku,
která nás stále předchází a povzbuzuje. Křesťan se modlí s vědomím, že je nezaslouženě
milován. Modlitba může mít různou formu, ale skutečný smysl má v Božích očích ta, která
prolomí tvrdost našeho srdce, aby ho stále intenzivněji obracela k Bohu a k jeho vůli.
V tomto příhodném čase se tedy nechme vést jako Izrael na poušti (srov. Oz 2,16),
abychom konečně zaslechli hlas našeho Snoubence a s větší hloubkou a ochotou mu dali v
sobě zaznít. Čím více se necháme vtáhnout do jeho slova, tím více se nám podaří zakusit
jeho nezištné milosrdenství. Nenechme tedy uplynout toto období nadarmo, kvůli
namyšlené iluzi, že snad jsme pánem času i způsobu našeho obrácení k Bohu.
(pokračování příště)

