PÁR VZPOMÍNEK NA POUTĚ ZA NEMOCNÉ
Drazí přátelé, na včerejší den byla naplánována pouť za nemocné... A protože z letošní
pouti zbyl jenom neuskutečněný plán zavzpomínejme na naše společné putování v
minulých letech (snad si ještě vzpomenete, kde jsme tenkrát putovali)... Spojujme se však
navzájem v těchto časech modlitbou za naše nemocné a ty, kteří je ošetřují.

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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1. čt. – Ez 37,12-14 * Vdechnu vám svého ducha a ožijete.
Žl 130 * U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
2. čt. – Řím 8,8-11 * Sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše.
Evangelium: Jan 11,1-45 * Já jsem vzkříšení a život.
Milí přátelé, farníci,
zvu vás ke chvilce ztišení a meditace nad úryvkem z Janova evangelia, které čteme dnes, o
páté neděli postní. Přečtěte si, prosím,
tento úryvkem a pak pokračujte četbou
následujícího textu:
Dnešní úryvek evangelia nás vtahuje
do značně dramatického děje: čteme o
Marii, Martě a jejich bratr Lazarovi,
jehož stav je vážný. Je vážně nemocen
a později umírá. Sestry Marta a Marie
nechávají poslat pro svého rodinného
přítele, Ježíše, aby přišel a udělal, co
může, aby byl jejich bratr Lazar
zachráněn a uzdraven.
Před očima nám probíhá pohled na
zvláštní rodinu: Marie, Marta, Lazar…
ani zmínka o jejich matce či otci. Co
nám tím chce evangelista Jan říct? Tito sourozenci nepředstavují „klasickou“ rodinu,
založenou na pokrevním příbuzenství, ale rodinu církve, rodinu bratří a sester. V Marii,
Martě, Lazarovi a v jejich společném životě můžeme vnímat společenství církve. A je to
právě tato komunita lidí, církve, jejichž přítelem – rodinným přítelem – je Ježíš. Je to on,
kdo je vážený, blízký, uznávaný v této rodině. A proto Marie a Marta pro Ježíše posílají.
Vždyť je to on, kdo dodává život jejich společenství, jejich společnému životu!
V tomto úryvku nás může překvapit Ježíšovo jednání: poté, co se dozvěděl informaci, že je
Lazar nemocný a jeho stav se zhoršuje, máme tu psáno: „zůstal ještě dva dny na místě, kde
byl“. Copak neměl Ježíše zájem o Lazara? Jak tomu můžeme rozumět? Zřejmě tušil, že
Lazar umírá… A tak dál čteme, že Ježíš přišel do Betánie, do domu Marie, Marty a Lazara
až čtyři dny po jeho pohřbu. Dokážeme si představit řeči lidí kolem: no jo, nezajímá ho, co
se tu děje! (Kolikrát nám probleskne během našich životů myšlenka: no jo, kde byl Bůh,
když jsem ho tolik potřeboval!)
Tento úryvek a toto Ježíšovo jednání je ale nutné číst z hlediska Velikonoc, ke kterým se
blížíme: Ježíš nechtěl přijít a „resuscitovat“ Lazara, vrátit jej do předchozího života. Právě
naopak jej chce probudit do nového života, který nám Ježíš přináší. On je Vítěz nad smrtí!
Toto dnešní evangelium můžeme číst jako odpověď Boha nám všem, kteří se od doby
Krista ptáme: tak co je tu nového? co nového získáváme s Kristem? vždyť smrt odstraněna
nebyla…

Prožíváme dny, kdy se začínáme dozvídat o prvních obětech koronavirové pandemie také u
nás. Už nejsou kolem nás pouze nakažení, ale také první mrtví. A jsou mnozí lidé, kterým
tento fakt znovu podlamuje kolena, boří stabilitu života, jistotu dalších dnů.
Ale věřím, že také tyto dny jsou právě těmi okamžiky, kdy se znovu a opět všichni lidé, bez
rozdílu věku a názorů, začínáme zamýšlet nad křehkostí našich životů a nad smyslem naší
existence. Možnosti našeho pohybu, aktivit, jsou stále více oklešťovány. Na druhou stranu
slyšíme o nových projevech solidarity, pomoci a také otázkách po smyslu života. A tak
věřím, že nebude projevem „laciného marketingu“ ze strany křesťanů, když sami sebe i lidi
ve svém okolí můžeme povzbuzovat a ujišťovat o platnosti Ježíšových slov z dnešního
evangelia: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel bude žít. A žádný,
kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ Ježíš je přítelem nejen Marie, Marty a Lazara, ale
také nás, našich domácností, rodin, společenství, ve kterých žijeme. On je ten, kdo vnáší
světlo, naději a budoucnost do našich životů.
Požehnanou neděli přeje P. Josef Mikulášek

INFORMACE PRO ŽIVOT FARNOSTI ŠTERNBERK V ČASE NOUZOVÉHO STAVU

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

Televize Noe
pondělí 30. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace
úterý 31. 3., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace
středa 1. 4., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace
čtvrtek 2. 4., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace
pátek 3. 4., 7.00: mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty
12.00: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace
sobota 4. 4., 18.00: mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě s texty nedělní liturgie
neděle 5. 4., 10.00: mše svatá s papežem Františkem z Vatikánu
18.00: mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě

PONDĚLÍ 30. března
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Jan 8,1-11
Moudrost Danielova (jeho jméno znamená: Bůh zjednává právo) zachránila nevinnou
dívku. Kéž Pán zjedná právo i dnes – s naší pomocí!
ÚTERÝ 31. března
Nm 21,4-9
Jan 8,21-30
Reptání na cestě ke svobodě jsme sami zažili. My však již můžeme reptajícím ukázat přímo
na Kristův kříž!
STŘEDA 1. dubna
Dan 3,14-20.91-92.95
Jan 8,31-42
Čtvrtý muž v peci, podobný Božímu synu, trpí se třemi mladíky. Kéž náš Pán provází ty,
kteří jsou i dnes vrháni do plamenů pro svou víru!
ČTVRTEK 2. dubna
Gn 17,3-9
Jan 8,51-59
Změna jména, nová existence, byla darem i v mém křtu. Denně obnovovanou vírou patřím
i já k Abrahámovým potomkům!
PÁTEK 3. dubna
Jer 20,10-13
Jan 10,31-42
Když i přátelé číhají na můj pád, bude můj vztah k Hospodinu nejtěsnější. Kéž si to
uvědomím a nepropadám v těžkých chvílích zoufalství!
SOBOTA 4. dubna
Ez 37,21-28
Jan 11,45-56
Mnohé modly a bůžci jsou i dnes na překážku sjednocení. Sjednocení člověka s Bohem, ale
i na překážku sjednocení v církvi! Dokážu rozlišit a odložit nepodstatné? Je ve mně touha
být Jeho lidem?

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 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.
KDE A KDY BÝT NA MŠI SVATÉ V ČASE NOUZOVÝCH OPATŘENÍ
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb
vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a
České televizi.

Radio Proglas
pondělí 30. 3., 18.00: mše svatá
úterý 31. 3., 18.00: mše svatá
středa 1. 4., 18.00: mše svatá
čtvrtek 2. 4., 18.00: mše svatá
pátek 3. 4., 18.00: mše svatá
sobota 4. 4., 18.00: mše svatá
neděle 5. 4., 9.00: mše svatá
19.30: mše svatá
Česká televize
neděle 5. 4., 10.00, ČT 2: mše svatá z Komunitního centra Matky Terezy v Praze-Hájích
Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb
z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled lze najít na webu MseOnline.cz.

