SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Sk 4,13-21
Mk 16,9-15
Komentář: Mk 16,9-15
Pokárání za nevěru vyústí v poslání. Při plnění tohoto úkolu se posílí spolu s odhodláním a
vírou Petrovou i moje malá víra!
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Sk 3,11-26
Lk 24,35-48
Komentář: Lk 24,35-48
V příslibu „vyzbrojení mocí z výsosti“ se zjevuje komunikace, společenství Trojice, kdy
každá osoba odkazuje v lásce na druhou. Vzor pro naše vztahy!
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Sk 4,1-12
Jan 21,1-14
Komentář: Jan 21,1-14
Setkání s Ježíšem je plné překvapení. Noci, které následovaly po poslední večeři, vyústily
ve snídani s Pánem na břehu jezera. Kéž se s Pánem probudím ze svých nejistot.

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
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

12. DUBNA 2020 Č. 15

1.čt.-Sk 10,34-43* Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání.
Žalm 118 * Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
2. čt. - Kol 3,1-4 * Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus.
Evangelium - Jan 20,1-9 * Ježíš musel vstát z mrtvých.

POZDRAV K VELIKONOCŮM 2020

Drazí bratři a sestry,
dnes, kdy píši tyto řádky, nevím, jak se bude
situace vyvíjet, jestli budeme slavit Velikonoce společně a
bude se číst můj pozdrav. V tyto mimořádné dny se situace
rychle mění a my jsme odkázáni spíše na rychlé vzkazy
prostřednictvím e-mailu. Těším se na chvíli, kdy Vás budu
zvát ke společnému děkování Bohu.
Dnes prosím: Vezměme tuto situaci tak, že
nás rozšířenou nemocí zastavil sám Bůh, a ptejme se, co
nám tím chce říci. Zastavil naši činnost a vnutil nám
pracovní klid k soukromým duchovním cvičením a
samotu, abychom si udělali čas na Boha a vychutnali si
jeho přítomnost.
Už ve Starém zákoně řekl Hospodin lidem
mnohokrát, že nestojí o jejich dary, ale že chce je samotné. Dnes zastavil naši činnost a my
těžko neseme například zákazy veřejných bohoslužeb. Chybí nám svátosti. Nechce nám
tím Bůh říct, že od nás chce, abychom přestali s pouhým zvykem či plněním povinností?
Abychom, až to bude možné, chodili na bohoslužby daleko častěji? Abychom přestali žít
pro sebe a podle sebe, že od nás čeká úplné darování sebe Bohu? To nepřeháním. Darování
se Bohu není jen pro kněze a řeholnice. Jde o odpověď pokřtěných na jeho dar nám. On za
nás už přece život dal, když zemřel na kříži!
Co znamená vzdát se sebe? Nemá Bůh právo chtít, abychom se svobodně
zřekli svých názorů a postojů, kritik a hádání, a pokorně přijali Boží slovo do našich
skutků ve vší jeho náročnosti a sjednocování se v lásce s těmi, které pověřil, aby mohl být
novým způsobem přítomen mezi námi? Zakusíme-li přítomnost Zmrtvýchvstalého
uprostřed nás, když budeme v jeho jménu – v jeho lásce, prožijeme pravé Velikonoce a
vítězný Kristus se dá poznat i mnoha lidem kolem nás.
Současná situace ukazuje, jak svět bez lásky snadno propadá strachu, který se
šíří jako pandemie a ochromuje život. Mysleme na biblické: Láska zahání strach. Otevírat
se Bohu a nechat Boha milovat skrze nás je nejjistější cestou k vítězství nad strachem z
nemoci i ze smrti samotné. Jestli se víra projevuje láskou, pak skutky lásky posilují
velikonoční víru. Čím štědřejší budeme ve skutcích lásky, tím víc vyrosteme ve víře.
Každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, která vyrostla z Kristova
vítězství i v nás samých a všem ze srdce žehnám.
arcibiskup Jan

TÝDEN BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ VE ŠTERNBERKU
SVÁTOST SMÍŘENÍ

Pokud by však někdo chtěl přijmout svátost smíření, tak se můžete na nás kněze obrátit
telefonicky, abychom se domluvili na čase.
MOŽNOST OSOBNÍ MODLITBY VE FARNÍM KOSTELE A V KOSTELÍČKU VE ŠTERNBERKU

Pondělí 13.4. - 16:00 - 18:00 (farní kostel)
Úterý 14.4. - 16:00 - 18:00 (farní kostel)
Středa 15.4. - 16:00 - 18:00 (farní kostel)
Čtvrtek 16.4. - 10:00 - 12:00 (NST)
Pátek 17.4. - 16:00 - 18:00 (farní kostel)
Sobota 18.4. - 16:00 - 18:00 (farní kostel)
Neděle 19.4. - 7:30 - 8:30 (NST)
8:45 - 10:00 (farní kostel)
Pokud využijete tuto možnost, tak prosím, abyste dodržovali státní vyhlášku o nouzovém
stavu, která omezuje volný pohyb, a také koncentraci více než dvou osob. V neděli bude
možnost přijmout eucharistii.
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 DOVOLENÁ pro všechny
SLOVENSKO - SPIŠSKÉ PODHRADIE
27. až 31. července 2020
Drazí farníci,
setkal jsem s dotazy některých z vás, kterak to bude s plánovanou farní
dovolenou. Když byla tato vyhlášena, tak ještě nikdo z nás netušil, jakými společenskými
turbulencemi budeme muset v nejbližší době projít. Přiznám se, že pod náporem událostí
související s nouzovým stavem jsem dovolenou v jednu chvíli i "odpískal", přesto jsme se
nakonec rozhodli, že nabídka společné dovolené na Slovensku ZŮSTÁVÁ. Proto, prosím,
abyste si termín dovolené zarezervovali a přihlásili se do konce měsíce května (doufáme,
že v tu dobu už budeme vědět, zda se na Slovensko dostaneme či nikoliv). Při přihlašování
nemusíte platit žádnou zálohu, ale rádi bychom věděli, zda váš zájem o společnou
dovolenou přetrvává. Pro připomínku přidávám některé údaje:
Program: individuální nebo dle domluvy, nabídka společného slavení mše svaté
a společných večerů
Ubytování: 2, 3 a 4 lůžkové pokoje, sociální zařízení většinou na pokoji nebo buňky
po třech pokojích, cena: dospělí 13 €/noc, děti 10 €/noc
Stravování: možnost individuálního stravování celodenně i jednotlivě,
cena: snídaně 6 €; oběd 6 €; večeře 4 €,
možnost teplých večeří místo oběda
Sleva: každé 3. a další dítě v rodině sleva 50% z ubytování a stravy
K dispozici dále: mikrovlnka a rychlovarná konvice, altánek s možností grilování,
ohniště s možností opékání
Doprava: tam i zpět individuální
Přihlášky a bližší informace: Barbora Svatoňová (tel: 731 621 208,
barbora.svatonova@centrum.cz)
TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Sk 2,14.22b-33
Mt 28,8-15
Komentář: Mt 28,8-15
Běžícím ženám, plným „strachu i radosti“ jde naproti Ježíš. Kéž jde i dnes vstříc všem, kdo
se snaží zvěstovat o něm pravdu!
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Sk 2,36-41
Jan 20,11-18
Komentář: Jan 20,11-18
Pláč Marie Magdaleny se mění v radost. Čím víc kdo s Ježíšem prožívá úzkost, tím plněji
docení jeho oslavení. A svou radost běží zvěstovat dál…
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Sk 3,1-10
Lk 24,13-35
Komentář: Lk 24,13-35
Ježíš odhaluje smysl Písma, až jim hoří srdce. Uvědomím si, že prožíváme rok Božího
slova. Vracím se k četbě s radostí?

