KDE A KDY BÝT NA MŠI SVATÉ VE SVATÉM TÝDNU
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb
vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi.
Internet Youtube
9. dubna Zelený čtvrtek
8.30 - Missa Chrismatis - přímý přenos z olomoucké katedrály, celebruje Msgre. Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký
Česká televize
9. dubna Zelený čtvrtek
17:30 - přímý přenos na ČT2, z kostela sv. Jakuba, celebruje místní farář P. Jan Pacner.
Bohoslužbu naladíte také na Radiu Proglas
Televize Noe
5. dubna Květná neděle
v 10:00 - mše svatá s papežem Františkem z Vatikánu
v 18:00 - přímý přenos z kostela sv. Václava v Ostravě
12. dubna Boží Hod Velikonoční
v 18:00 - přímý přenos Tv Noe z kostela sv. Václava v Ostravě
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.
NABÍDKA CHARITY A VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY
Charita nabízí nákupy, vyzvednutí léků, rozvoz obědů či kompenzační pomůcky Charita
ŠTERNBERK nabízí zajištění nákupů potravin, vyzvednutí léků, rozvozy obědů nebo
zapůjčení kompenzačních pomůcek seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo
lidem, kteří se ocitli ve vážné sociální situaci. Kontaktovat Charitu je možné ve všední dny
od 8.00 do 12.00 hodin na telefonu 730 585 752 !!!
VEŘEJNÁ SBÍRKA
Charita Šternberk zřídila v této mimořádné nouzové situaci sbírku pro občany města
Litovel, Uničov a Šternberk. Již nyní se na nás obrací stovky osob s prosbou o pomoc a
podporu. Víme, že síly a prostředky budou potřeba i v čase po nouzovém stavu. Charita je
tu s nabídkou pomoci už téměř 30 let. Poskytnuté finance použijeme na přímou pomoc při
krizových situacích a mimořádných událostech.
ÚČEL SBÍRKY:
Přímá pomoc při krizových situacích a mimořádných událostech postiženým občanům
(potravinová a hygienická pomoc) a na pokrytí zvýšených výdajů Charity Šternberk při
řešení mimořádných situací (dezinfekce, ochranné pomůcky - rukavice, roušky, respirátory,
pohonné hmoty, mzdové náklady za pracovní pohotovost).
Sbírka bude prováděna na území ČR v období od 30. 3. 2020 do 24. 3. 2021.
ČÍSLO ÚČTU: 19-1802861309/0800 Česká spořitelna a.s., pobočka ŠTERNBERK
Děkujeme za jakoukoliv drobnou podporu!
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
DUBEN 2020: za ukončení pandemie a za všechny nemocné a jejich ošetřovatele
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.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
KVĚTNÁ NEDĚLE
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Evangelium k průvodu s ratolestmi: Mt 21,1-11
1.čt.-Iz 50,4-7 * Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu zahanben.
Žalm 22 * Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
2. čt. - Flp 2, 6-11 * Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil.
Pašije - Mt.26,14-27,66 * Utrpením a smrtí vyvrcholí Ježíšova pozemská pouť.
Milí přátelé, sestry a bratři!
Dnešní Květnou nedělí začínáme týden, který
je nejposvátnějším pro nás, křesťany. Je to
týden, ve kterém toho „hodně prožijeme“:
myslím tím teď slavením jednotlivých
důležitých okamžiků, posledních dnů a hodin
Ježíšova života. Tento týden, Svatý týden,
budeme moci rozjímat o výškách i hloubkách
života každého z nás, a to na pozadí Ježíšových
událostí od slavného vstupu do Jeruzaléma,
přes křik davu „Ukřižuj!“ až k prázdnému
hrobu Velikonoční neděle.
Tento rok však, dle mého názoru, budeme
všichni tyto dny prožívat s vyslovenou či
nevyslovenou pozorností zaměřenou na jednu podstatnou otázku: „jaký Bůh se nám v Ježíši
Kristu zjevuje?“ Zkusme si v tuto chvíli přečíst dnešní 2. čtení z listu apoštolova Pavla
Filipanům (2, 6-11), kde se o tom píše…
A nyní můžeme pokračovat: Jaký obraz Boha nám tento úryvek nabízí? Je to obraz
služebníka, který zapřel sám sebe. Ano, vím: už známe někdy ty fráze, náboženské verše a
modlitby, až nazpaměť. A přesto, letos na nás mohou působit jinak! Apoštol Pavel zde píše,
že „Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale
sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.“ A jako Boží
Syn „ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“. V mlze současných dnů a
událostí snad i na leckoho z nás mohou dopadnout chladnokrevná slova, která přisuzují naši
současnou situaci „Božímu hněvu“ nebo dokonce až „trestu“. Pokud člověk podlehne
vábení podobného rychlého vysvětlování, rázem se nalezne v pasti různých konspiračních a
apokalyptických teorií, které dokážou propojit lecjakou informaci, a proto do našich myslí a
srdcí vnést velký zmatek!
Ale právě výše zmiňovaný úryvek z Pavlova listu – který je Božím slovem – nám odhaluje
pravou tvář Boha! Není to žádný mstitel, intrikář, ale ten, který sebe samého vydal – až do
té největší krajnosti, jakou je z našeho lidského pohledu posměch, zavržení ode všech a
smrt. Ježíš, vstupující dnes do Jeruzaléma a procházející jeho ulicemi, chce pro dnešek a
Svatý týden vstoupit také do našich domovů, do našich srdcí. Nabízí nám svůj pokoj,
vyslovuje své jasné „ano“, když se jej zeptáme, zda mu můžeme v důvěře svěřit svůj život.
Požehnané letošní Velikonoce Vám všem přeje
Josef Mikulášek, kaplan

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOČNÍ TRIDUUM VE ŠTERNBERKU

Drazí farníci, velcí i malí, situace ve které se nacházíme již několik dní nám znemožňuje
liturgicky prožít velikonoční obřady v našich kostelích, avšak přes tyto okolnosti můžeme, a
měli bychom, vstoupit do tajemství naší spásy s velkou důvěrou v Boží blízkost.
Vrchol liturgického roku, kterým je Velikonoční triduum, tak prožijte v rodinném společenství.
Pomocníkem pro slavení velikonočního tajemství vám může být brožurka s názvem:
"DOMÁCÍ LITURGIE VELIKONOČNÍHO TŘÍDENÍ",
TŘÍDENÍ", která vám může pomoci důstojně
a hluboce prožít velikonoční triduum. Brožurka obsahuje návod domácí liturgie, čtení a
modlitby. K dispozici je jednak na farních webových stránkách (www.farnoststernberk.cz) nebo
na facebooku farnosti Šternberk. Pokud nemáte tuto možnost, tak si brožurku můžete
vyzvednout ve farním kostele vzadu na stolku, případně nám zavolejte (kontakty viz níže) a my
vám brožurku vytiskneme.
Významným symbolem domácí liturgie velikonoční vigilie je svíce. Ve šternberském farním
kostele vzadu na stolku jsou k dispozici krásné svíce vyrobené našimi sestrami kapucínkami (v
cenové relaci od 55 Kč do 100 Kč).
Pokud byste se chtěli duchovně spojit s námi kněžími ve Šternberku, tak velikonoční obřady
budeme slavit v "komorním" duchu následovně: ČT v 18:00, PÁ 15:00, SO 18:00, NE 8:00.
SVÁTOST SMÍŘENÍ
Kodex kanonického práva (kán. 960-961) umožňuje v případě fyzické nemožnosti dosáhnout
smíření jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke
zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí, aby si věřící „zároveň předsevzal, že jednotlivě
vyzná v přikázané době těžké hříchy, které nyní takto nemůže vyznat“. Katechismus katolické
církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše,
nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také
odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to
bude možné“.
V letošním roce se nemohlo uskutečnit předvelikonoční zpovídání. Pokud by však někdo chtěl
přijmout svátost smíření, tak se můžete na nás kněze obrátit telefonicky, abychom se domluvili
na čase. Během Svatého týdne také bude možnost přijmout svátost smíření v době otevření
farního kostela (viz rozpis níže), pokud o ni požádáte přítomného kněze.
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Výklad třetího církevního přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době“) říká,
že se jedná o časové období od Popeleční středy do Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Vzhledem
k současné situaci usilovně povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu svatému přijímání,
kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost. Nové příležitosti ke zpovědi a splnění
tohoto přikázání budou pro všechny po ukončení pandemie.
Během Svatého týdne také bude možnost přijmout svaté přijímání v době otevření farního
kostela (viz rozpis níže), pokud o něj požádáte přítomného kněze
MOŽNOST OSOBNÍ MODLITBY VE FARNÍM KOSTELE VE ŠTERNBERKU
Pondělí 6.4. - 16:00 - 19:00
Pátek 10.4. - 20:00 - 24:00
Úterý 7.4. - 16:00 - 19:00
Sobota 11.4. - 8:00 - 12:00
Středa 8.4. - 16:00 - 19:00
Neděle 12.4. - 15:00 - 18:00
Čtvrtek 9.4. - 13:00 - 16:00
Příští neděli 12.4. nebudou dopoledne otevřeny kostely!
VELIKONOČNÍ VÝZVA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ
Milí věřící, bratři a sestry,
Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku –
slavení Velikonoční vigilie.

Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu
po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána
Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční
tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho
života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním
zpíváme. Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte. Z celého srdce Vám žehnáme
Čeští a moravští biskupové
ŽEHNÁNÍ VELIKONOČNÍCH POKRMŮ
Vzhledem k tomu, že se obřady žehnání pokrmů v kostelích neuskuteční, tak otec arcibiskup
doporučuje obřad požehnání pokrmů doma před velikonoční snídaní.
Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13
Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary,
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

KŘÍŽOVÁ CESTA NA ZELENOU BUDKU
Na svatého Alfonse z Liguori v roce 1996 byl
otcem Františkem Beníčkem požehnán obrázek Panny Marie lesní. Po žehnání se vyšlo na
křížovou cestu lesem. A na Zelené budce se sloužila mše svatá. Nad starými fotkami
vzpomínáme, že tento slavnostní den byl pak zakončen agapé s pečenými makrelami.
Nebyla to ale první modlitba křížové cesty. Na počátku této zbožné iniciativy
stály, spíše chodily a modlily se, tři ženy: Maruška Hradilová, moje maminka Pavla
Mejzlíková a Hanka Pazderová. Modlily se za to, kterou pěšinou má křížová cesta vést a na
kterých místech mají jednotlivá zastavení stát. Stromy se označily napřed křížky ze špejlí.
Později je nahradily krásné křížky vyrobeny panem Sládkem o rozměru asi 30 x 20cm. Ty
se však stále ztrácely a tak byly postupně nahrazovány křížky z větviček. Také se zajistilo
písemné dovolení Šternberských lesů, že toto můžeme provozovat.
S otcem Františkem i s otcem Josefem Červenkou se chodilo společně na
křížovou cestu lesem během roku častěji, než jen na Velký pátek. Mnoho lidí se chodilo
modlit celoročně kdykoliv.
V roce 2000 jsem se dostala do Říma na setkání s Janem Pavlem II. na Tor
Vergatě. Na chodbě školy, ve které jsme byli ubytovaní visel velký plakát s fotkami
meditační zahrady. To byl impuls pro další roky, kdy jsme s Pavlínkou Hřebíčkovou začali
vytvářet aranžmá z přírodních materiálů k vyjádření jednotlivých pašijových událostí.
Postupně byli ochotní se přidávat další umělci i děti s rodiči. Zvláště bych chtěla poděkovat
Leonce Křížové, která nás v této myšlence hodně podporuje. I když je mnoho stromů dnes
již popadaných a skácených, místa jednotlivých zastavení zůstávají neměnná.
Letos připraví křížovou cestu v lese děti a rodiče. Nabízíme možnost
soukromé pobožnosti v lese, ne v 15 hodin, jako tomu bývá, ale v průběhu celého
velkopátečního dne. Pokud toho využijete, prosíme, abyste s respektem ke státnímu
nařízení nedělali skupinky, chodili po dvou, v rozestupech a s rouškou.
Pavla Švecová

