STŘEDA SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 25. března
Iz 7,10-14
Lk 1,26-38
Maria nehledá důvody a výmluvy, „proč do toho nejít“. Její námitka je docela praktická.
Matka církve, od které se můžeme mnoho učit!
ČTVRTEK 26. března
Ex 32,7-14
Jan 5,31-47
Dejme si pozor, abychom my, křesťané, „neoslavovali sebe navzájem“. Veškerá naše
hrdost musí pramenit z Boží lásky. Budeme-li příliš poukazovat na sebe, bude naše
svědectví neplodné.
PÁTEK 27. března
Mdr 2,1a.12-22
Jan 7,1-2.10.25-30
Ježíš se pohybuje nepoznán mezi těmi, kdo mu ukládali o život. I dnes se možná schovává
před kritiky, kterým vadí jeho přímost.
SOBOTA 28. března
Jer 11,18-20
Jan 7,40-53
Sebejistota farizeů a těch, kdo znali Zákon a vykládali jej ve svůj prospěch je dodnes
nakažlivá. A to, že k Ježíšovi měla blíže „lůza, která nezná Zákon“, může být i dnes pro
církev inspirující.
TRIDUUM MODLITEB MATEK
Spojíme se v modlitbě celým srdcem se všemi maminkami duchovně, i když se nemůžeme
setkat společně v kapli. V pátek 27.3.2020 se můžeme postit a odprošovat za svoje hříchy.
Doporučený text je z listu Římanům 12,3-9. V sobotu 28.3. máme odpustit a prosit za
obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem. Text Lukáš 19,41-44. V neděli 29.3. se
radujeme a chválíme Pána. I v těchto dnech, kdy na nás útočí strachy, obavy, je za co Pána
chválit. Děkujeme mu za všechno, co nám v našem životě dopřál. Čteme z listu Efezským
1,3-8. (www.farnoststernberk.cz/page/pozdrav-maminkam)
KŘÍŽOVÁ CESTA ŽEN 22.3.2020 V 15:00
Na starosti ji mají ženy naší farnosti. Spojíme se v modlitbě doma. Letos jsme mluvili s
maminkami o potřebě modlitby za závislé. Nejen za mladé, kteří berou drogy, v naší zemi
jich je přes 30 000, v olomouckém kraji přes 1 000, a také i děti,.....ale i za alkoholiky a ty,
kteří si ubližují různým způsobem, a také za naše děti, kteří začínají mít závislost na
mobilu, za to, abychom i my měli svobodné srdce. Můžeme se modlit třeba i za konkrétní
osobu. Nebo si najděte nějaký text - křížová cesta pro děti, pokud se chcete modlit s
malými dětmi. (www.farnoststernberk.cz/node/526)
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.
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OSLAVA PATROCINIA NAŠEHO FARNÍHO
KOSTELA - sTREDa 25.3.2020
Naši drazí farnící a farnice, všechny Vás srdečně zdravím
v době postní, která je letos opravdu mimořádná skrze
události způsobené šířením pandemického viru. Jistě je
tento čas dobou zkoušky, kdy je mnoho lidí vystaveno
velkému tlaku a také obavám z dalšího vývoje, ovšem je
zároveň i časem, kdy můžeme objevovat nové souvislosti a
uvědomit si, jak moc jsme obdarovaní.
Bohužel Vás nemohu v tyto dny vítat osobně v našich
kostelích, přesto však těchto pár slov začnu tak, jak
začínáme liturgii: PÁN S VÁMI !
V tyto dny vnímám, jak je důležité si toto připomínat,
neboť v tom je naše opravdová síla, že ačkoliv jsme
fyzicky od sebe izolovaní spojuje nás osoba Ježíše Krista,
který se pro nás stal člověkem.
Toto hluboké tajemství slavíme liturgicky na slavnost Zvěstování Páně, což je ve
šternberské farnosti patrociniem našeho kostela. V tom letošním roce ji sice nebudeme
slavit společnou mší svatou v kostele, přesto bychom se měli spojit v modlitbě. V modlitbě,
při které jistě nebudou chybět prosby za odvrácení šíření zákeřného viru, ale ve které
bychom neměli zapomínat také na další hrůzy, které se kolem nás dějí. Právě tajemné
početí Panny Marie z Ducha Svatého, které v krédu vyznáváme slovy: "...a Slovo se stalo
tělem..." nás vede k uvědomění si důstojnosti lidského života už od početí v matčině lůně.
Ve zprávách jsme bombardováni děsivými statistikami o nakažených a zemřelých lidech
způsobené Coronavirem, ovšem statistiky zabitých dětí před narozením jsou daleko
hrozivější (podle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2018 provedeno v ČR
18.175 umělých potratů). Přátelé, toto Vám píšu nikoliv proto, abych vás děsil, ale
abychom si uvědomili v jak kruté realitě žijeme již několik let, aniž si to vůbec
uvědomujeme. Skutečné problémy nejsou jenom ty, o kterých se mluví v TV nebo čte v
novinách.
Proto Vás prosím, modlete se zvláště za všechny, kdo se nasazují pro životy svých bližních
v této těžké době (zdravotníky, lékaře, záchranáře, politicky odpovědné), a také za všechny
nemocné, krizí těžce postižené a za umírající. Modleme se však také za naše opravdové
obrácení a návrat našeho národa k Bohu a respektování jeho Zákona, který vede k životu a
pravému pokoji.
Drazí přátelé, přeji Vám všem, abyste tuto mimořádnou dobu prožili pokud možno v
blízkosti svých nejbližších, což taky znamená v blízkosti Ježíše a jeho Matky, Panny Marie.
Nevíme sice, co nás čeká, ovšem víme, že s námi kráčí náš dobrý Pán. Ať On je zdrojem
Vaší naděje, důvodem k vnitřní radosti a průvodcem po životních stezkách.
Všem žehná Váš P. Antonín

INFORMACE PRO ŽIVOT FARNOSTI ŠTERNBERK V ČASE NOUZOVÉHO STAVU
Na základě vládního nařízení o zákazu shromažďování více jak třiceti osob, na
náboženských kulturních a dalších akcích, vydaného dne 12.3.2020 a Prohlášení českých a
moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020, jsou všechny
veřejné mše na území Římskokatolické farnosti Šternberk, až do odvolání, ZRUŠENY.
V TUTO CHVÍLI PLATÍ (V DOBĚ PLATNOSTI MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ ČR), ŽE
SLEDOVÁNÍ PŘENOSU MŠE SVATÉ (VIZ WWW.MSEONLINE.CZ) NAHRAZUJE OSOBNÍ
ÚČAST NA NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ. SOUČASNÝ STAV JE PRO NÁS VŠECHNY VÝZVOU K
MODLITBĚ, A TAKÉ ČASEM HLEDÁNÍ NOVÝCH ZPŮSOBŮ SLAVENÍ NEDĚLE.
V DOBĚ OMEZENÉHO REŽIMU BUDE VE ŠTERNBERKU O NEDĚLÍCH OTEVŘEN KOSTEL V
ČASE, KDY JE OBVYKLE SLAVENA LITURGIE: KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE OD 7:15
DO 8:30
FARNÍ KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE OD 8:45 DO 10:00
V TOMTO ČASE SE BUDE PODÁVAT SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ SE ZVÝŠENÝM DŮRAZEM NA
DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH OPATŘENÍ (V MALÝCH SKUPINÁCH).
V týdnu od pondělí do soboty bude otevřený farní kostel k osobní modlitbě od 18:00 do
20:00. Pokud byste chtěli přijmout svátost smíření nebo svaté přijímání, bude přítomný
kněz. Ve čtvrtek bude v kostelíčku adorace v obvyklém čase.
Intence, které jste si u nás objednali budou slouženy při neveřejné bohoslužbě.
V době omezeného režimu se ve Šternberku nekonají žádné společné pobožnosti (křížové
cesty). O případném konání jiných aktivit budete informování.
Pohřby, křty: až do odvolání pouze v úzkém rodinném kruhu po domluvě s farářem (platí
omezení pro křty do 30 osob, pro pohřby do 100 osob).

ČTENÍ 4. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ
1. čt. – 1 Sam 16, 1b.6-7,10-13a * David je pomazán za krále nad Izraelem
Žl 23 * Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
2. čt. – Ef 5,8-14 * Vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.
Evangelium: Jan 9,1-41 * Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl.
Milí přátelé, sestry a bratři.
Ve starozákonní knize Kazatel stojí následující podnětná slova: „Neříkej: Čím to je, že dny
dřívější byly lepší než tyto? To není moudré, ptáš-li se na to.“ (Kaz 7,10). Každý z nás jistě
dokáže rozkódovat aktuálnost těchto slov pro naše přítomné dny. Každému z nás se chce
říct radikální „ne“ těmto slovům. Ale co když nám do naší současné situace právě jimi chce
Pán něco důležitého říct?
Bylo by zřejmě zbytečným popisováním papíru, opakovat tu slova, která k nám zaznívala
celý uplynulý týden ze zpravodajství; totiž, že svět se stane jiným, že již nebude –
překonáme-li zdárně probíhající pandemii koronaviru – takový jako dřív. A jistě nás
napadají naše vlastní reakce na tyto předpovědi: „ano“, „kéž by“, „ne, vše se vrátí do
starých kolejí“, atd. Co se zdá být jistým, že přeci jen po odeznění této krize lidstvo alespoň
o krůček vystoupí ven, z bazénu naivity a lehkovážnosti, které jsme si – my všichni – po
dlouhou dobu plnými doušky užívali.
Již před léty jsem četl zajímavou úvahu, snažící se postihnout význam internetu a
virtuálního prostoru pro generaci dnešních čtyřicátníků a dvacátníků. Pamatuji si zajímavý
postřeh: zatímco pro první skupinu je internet „nástrojem“ pro jejich život, pro mladší
skupinu je „prostorem“ jejich života. V současné době se však tak trochu pro nás pro
všechny internet stává prostorem, mnohdy jedinou možností, jak žít a rozvíjet své vztahy

s druhými lidmi. Zároveň je pro nás i obrovskou výzvou, jak znovu promýšlet způsob
pastorace, života církevních společností. Na internetu se objevuje každý den množství
podnětů, videí, jak žít stále s Bohem a ve společenství církve, byť v proměněné podobě.
Jelikož současná situace bude zřejmě ještě dlouhou dobu trvat, je třeba promýšlet nové
cesty (a tak naplňovat potvrzovat úvodní slova z knihy Kazatel!!!). Jistě že je důležité, pro
nás křesťany, žít život ve slavení společné liturgie, slavení svátostí; ale současná naše
realita nám odkrývá, jak někdy až příliš zúžený pohled na prožívání našeho života s Bohem
jsme měli. Jestliže je uzavřena možnost „jít do kostela“… jak můžeme žít s Bohem? Jak
budeme ve svých domácnostech prožívat letošní Velikonoce, když zřejmě nedojde
v dohledné době ke zrušení různých omezení a zákazů…? Zkusme začít promýšlet, jak
budeme slavit letošní Velikonoce právě tam, kde žijeme. Jakými symbolickými gesty,
jakou podobou domácí liturgie, se můžeme připojit k prožívání velikonočních událostí
Ježíše…
Myslím, že se tak do dalších dnů a týdnů můžeme podobat ústřední postavě z evangelního
úryvku dnešní 4. neděle postní (Jan 9, 1-41): je tu člověk, který od narození neviděl a který
je nyní Ježíšem uzdraven. Vidí stále jasněji, rozeznává stále víc, v čem dřív jen tápal;
poznává, že to, v co třeba dřív tak pevně věřil „je to tak a tak“ se najednou jeví být naprosto
jiným. To vše provázeno Ježíšovými slovy: „Mají se na něm zjevit Boží skutky“. Vždyť
právě i život lidstva v současné době, život každého z nás, se může stát místem zázraku:
tedy (jak lze vytušit z významu tohoto slova) toho, co dřív bylo za zrakem, neviditelné či
nejasné, a až nyní se stává zjevným. Vždyť pod slovem zázrak si nemáme představovat na
prvním místě nějaké překroucení přírodních zákonitostí, ale proměnu srdce a zraku každého
z nás; tj. proměnu našich životů. Vydejme se touto cestou, kterou nám odkrývá dnešní
evangelium, a ne jinou! V dnešním úryvku je totiž zmiňována ještě jedna zásadně odlišná,
destruktivní cesta, a tou je smýšlení farizeů, kteří začínají uzdraveného slepce vyslýchat,
klást otázky, a tak projevují svoji nedůvěru v Boží jednání. Dnešní evangelium tak nabízí
dvě cesty (z nichž si jednu volíme i každý z nás): od slepoty k plnému zraku v případě
uzdraveného člověka, anebo naopak od zdánlivého vidění k vnitřní duchovní a morální
zaslepenosti, slepotě, v případě farizeů.
Přeji každému z nás, abychom dnešní neděli a nový týden prožívali ve smyslu Ježíšových
slov ze závěru dnešního evangelia: přišel jsem, aby ti, kdo nevidí, uviděli – uviděli novými
způsoby a novými cestami Boha, který přichází.
Požehnanou neděli přeje P. Josef Mikulášek

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 23. března
Iz 65,17-21
Jan 4,43-54
Možná mnozí z nás nevidí znamení a zázraky, a přesto Ježíšovi věříme. Snad není troufalé
mít naději, že by nás Pán pochválil…!
ÚTERÝ 24. března
Ez 47,1-9.12
Jan 5,1-3a.5-16
Ježíš se dává do řeči s tím, který ani nemá sílu přiblížit se k léčivé vodě… Jakoukoli
běžnou pomocí mohu i já přiblížit druhé k Ježíšovi.

