FARNÍ DOVOLENÁ pro všechny
SLOVENSKO - SPIŠSKÉ PODHRADIE
27. až 31. července 2020
Možná jste ze sdělovacích prostředků zachytili zprávu, že představitelé ČR jednají se
Slovenskem o možnosti cestování v létě, což nám dovoluje doufat, že nakonec snad
budeme moci vycestovat. A tak znovu připomínám, 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)

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
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

19. DUBNA 2020

Č. 16

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
1.čt.-Sk 2,42-47* Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě.
Žalm 118 * Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý , jeho milosrdenství trvá navěky.
2. čt.-1 Petr 1,3-9 * Zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději.
Evangelium - Jan 20,19-31 * Za týden přišel Ježíš zase.
Milé sestry, milí bratři!
Zdravím
Vás
všechny o dnešní 2. neděli
velikonoční. Jsme na konci
Velikonočního oktávu, avšak
ještě dlouhou dobu budeme
prožívat velikonoční dobu, dobu
každoročního rozpomínání na
Ježíšovo vítězství a na pokoj,
který
nám
nabízí
jako
smysluplný životní plán!
Právě
s touto
nabídkou přichází v dnešním
evangeliu (Jan 20,19-31). Jak aktuální se při naší dnešní četbě tento úryvek jeví! Jsou tu
popisováni učedníci Ježíše, kteří se bojí vyjít ven, z místa, kde jsou shromážděni… A tak
Pán přichází k nim a jako první slova říká „Pokoj vám!“ Do roztěkaných myšlenek a do
veškeré netrpělivosti našich dnešních dnů i k nám Ježíš přichází s jasnou nabídkou: „Stanu
se zdrojem Tvého pokoje!“ Ježíšův pozdrav nejsou jen nějaká zdvořilostní slůvka, fráze,
které si mezi sebou někdy přejeme. Jeho pozdrav je plností toho, co nám chce dát: pokoj,
klid, mír. Jako podtext tohoto Ježíšova přání se ozývají jiná biblická slova: „Nebojte se!“ A
tak nás snad dnešní Boží slovo vede k tomu, abychom sobě i Bohu přiznali, co jsou ty
strachy, obavy, které otřásají naším srdcem; a abychom je Bohu svěřili.
Druhou myšlenku, taktéž velmi aktuální, vidím v dnešním prvním čtení
z knihy Skutků apoštolů (Sk 2, 42-47). Stojí tam, že „učedníci setrvávali v apoštolském
učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách“. Rozpadla se naše farnost
tím, že se nemůže setkávat v chrámu? Nikoliv; jen – jak napovídají slova právě tohoto
úryvku – na sebe bere „společenství v církvi a farnosti“ jiné podoby. Byť o tom třeba takto
nepřemýšlíme, jsem přesvědčen, že každým z nás právě v tyto dny probíhají myšlenky: „co
to je soukromí? co to je společný život?“ Jsme všichni vedeni k tomu, abychom znovu
zvažovali a hodnotili, co to pro nás znamená, bohatství mezilidských vztahů, bohatství
možnosti, svěřit se někomu v našem okolí; učíme se nečekanými způsoby, co to je lidská
solidarita… Zkusme i v tomto směru se dnes zamyslet, poděkovat, přimluvit se; vždyť jsme
všichni vedeni novým způsobem prožívat, co znamená „nikdy nejsi sám!“
P. Josef Mikulášek

ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR O ZNOVUOBNOVENÍ BOHOSLUŽEB
Drazí farníci,
mimořádné období, kterým v současné době procházíme, se dostává do fáze uvolňování
striktních vládních nařízení a jak je vám jistě známo, tak od 27. dubna se určité uvolnění
omezení bude vztahovat také na konání veřejných bohoslužeb. Rozhodně to však není
návrat k normálnímu režimu. O tom, jakým způsobem budou probíhat bohoslužby v našich
farnostech od 27. dubna budete informováni příští neděli v informátoru a na webových
stránkách farnosti. Níže uvádím vyjádření našich biskupů a podmínky, které bude nutné
splnit, aby se mohly začít konat veřejné bohoslužby.
VYJÁDŘENÍ ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE K ROZHODNUTÍ VLÁDY ČR
O ZNOVUOBNOVENÍ BOHOSLUŽEB
Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to
mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických
pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl
nastat od 8. června.
Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb
Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči ve
zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování
omezení, které se týká veřejných bohoslužeb.
- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb
(s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním
Eucharistie a po něm;
- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky,
lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje
shromažďování lidí;
- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a
individuální duchovní péči;
- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

PŘÍŠTÍ TÝDEN VE ŠTERNBERKU A OKOLNÍCH FARNOSTECH
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 (Šternberk, farní kostel)
Úterý 14.4. - 16:00 - 18:00 (Šternberk, farní kostel)
Středa 15.4. - 16:00 - 18:00 (Šternberk, farní kostel)
Čtvrtek 16.4. - 10:00 - 12:00 (Šternberk, NST)
Pátek 17.4. - 16:00 - 18:00 (Šternberk, farní kostel)
Sobota 18.4. - 16:00 - 18:00 (Šternberk, farní kostel)
Neděle 19.4. - 7:30 - 8:30 (Šternberk, NST)
8:30 - 9:15 (Mladějovice)
8:45 - 10:00 (Šternberk, farní kostel)
10:00 - 10:45 (Újezd u Uničova)
11:00 - 11:30 (Jívová)
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!

