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
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

26. DUBNA 2020

Č.

17

1.čt.-Sk 2,14.22-28* Nebylo možné, aby zůstal v moci smrti.
Žalm 118 * Ukaž mi, Pane, cestu k životu.
2. čt.-1 Petr 1,17-21 * Byli jste vykoupeni drahou krví Krista.
Evangelium - Lk 24,13-35 * Poznali Ježíše při lámání chleba.
Milé sestry, milí bratři.
Evangelium dnešní 3.
neděle velikonoční nám přináší
velmi krásný, tajuplný a přitom tak
hluboký úryvek evangelia o tzv.
„Emauzských učednících“.
Jedná se o úryvek, který nacházíme
pouze v Lukášově verzi evangelia a
biblisté velmi živě spekulují o tom,
jaké je poselství tohoto úryvku. Pro
naše dnešní povzbuzení mu snad
můžeme rozumět takto: ať jsme
učedníky v Jeruzalémě, Emauzích
nebo Šternberku, jsme dnes vybízeni k tomu, abychom prožili setkání s Pánem, právě tak
jako tito dva učedníci, zmiňovaní v dnešním evangeliu.
Rád bych zmínil dvě myšlenky související s tímto úryvkem:
1) Můžeme zde vidět jasné naznačení křesťanské liturgie, každého našeho slavení
eucharistie a dalších svátostí: poté, co se ke dvěma učedníkům, nerozumějícím všemu
tomu, co slyšeli a zažili, připojuje na jejich cestě do Emauz sám Ježíš (a kdy tedy zažívají
jistou formou „bohoslužbu slova“, ve které jim Ježíš vykládá smysl Písma svatého), usedají
s dosud nepoznaným Ježíšem ke stolu v Emauzích, kde slaví „lámání chleba“, tj. naši
„eucharistickou bohoslužbu“. Jsou tu tedy naznačeny dvě hlavní části každého našeho
liturgického slavení.
2) Jeden detail, který si zaslouží bližší zamyšlení, se nachází při závěru dnešního úryvku:
„On (Ježíš) jim zmizel z očí.“ Učedníci právě ve chvíli, kdy v neznámém spolucestujícím
poznali Ježíše, se ocitají sami, bez něj. Anebo je tomu jinak? Můžeme této větě spíše chápat
tak, že „stal se jim neviditelným“? Ježíš neodchází, nevzdává to, ale otevírá novou fázi
učedníků, kteří se okamžitě odebírají zpět do Jeruzaléma, aby tam svým svědectvím
potvrdili zprávu: „Pán opravdu vstal.“ Takto pochopený úryvek nabízí i každému z nás
velkou sílu. Ani teď, v době tak pro nás nezvyklé, nás Ježíš neopouští; je stále s námi; byť
se stal snad méně viditelným, „zmizel nám z očí“. O to víc – a to je mé velké přání pro nás
všechny – můžeme prožívat naši „liturgii každodenního života“, která není vázána na
prostor chrámů, ale na prostor/čas našich dnů.
P. Josef Mikulášek

neděle 26. dubna
3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
pondělí 27. dubna
úterý 28. dubna
středa 29. dubna
čtvrtek 30. dubna
Památka sv. Pia V.,
papeže

pátek 1. května
Sv. Josefa, dělníka

sobota 2. května
Památka sv. Atanáše,
biskupa a uč.církve

neděle 3. května
4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Neděle Dobrého
Pastýře

NST 7:30-8:30
Mladějovice 8:30-9:15
Šternberk F 9:00-10:00
Újezd 10:00-10:45
Jívová 11:00-11:30
Šternberk F 18:00
x

MŠE SVATÁ SE NEKONÁ; MOŽNOST
OSOBNÍ MODLITBY A PŘIJETÍ
EUCHARISTIE
mše svatá - za + Vojtěcha Bajera a za živou
rodinu
x

Šternberk F 18:00 mše svatá - za dar víry pro dceru Kateřinu
Šternberk F 18:00
Šternberk F 8:00

mše svatá - za + maminku a bratra Albína
Tisoňovy
mše svatá - za + Rudolfa Vrbu a za živou
a + rodinu Vrbovu, Hradilovu a Králíčkovu

mše svatá - za + rodiče Kučerovy
Šternberk F 18:00 a za + prarodiče Kučerovy a Slámovy
a za živou rodinu
NST 7:30-8:30
Mladějovice 8:30-9:15
Šternberk F 9:00-10:00
Újezd 10:00-10:45
Jívová 11:00-11:30

MŠE SVATÁ SE NEKONÁ; MOŽNOST
OSOBNÍ MODLITBY A PŘIJETÍ
EUCHARISTIE

ZNOVUOBNOVENÍ BOHOSLUŽEB
Drazí farníci,
jak jsem psal již minule, mimořádné období, kterým v současné době procházíme, se
dostává do fáze uvolňování striktních vládních nařízení a jak je vám jistě známo, tak od 24.
dubna je možné slavit veřejně bohoslužbu.
Od příštího týdne tj. od pondělí 27. dubna začneme sloužit mše svaté pro veřejnost, ovšem
zatím pouze ve farním kostele ve Šternberku (rozpis viz tabulka), přičemž musíme dodržet
vládní nařízení o určitém omezení:
1.Bohoslužeb se bude moci účastnit nejvýše 15 osob - to v praxi znamená, že není možno
vyhovět všem, kteří by rádi byli účastni na mši svaté; přednost dostanou členové a blízcí
rodiny, která má rezervovaný úmysl mše svaté.
2.V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb
(s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
3.Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
4.Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
5.Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
6.Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním
Eucharistie a po něm;

7.Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
8.Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky,
lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
9.Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
Mše svaté v klášterní kapli sv. Anežky jsou až do odvolání pro veřejnost uzavřené. Možná
byste rádi informace k dalšímu postupu, ovšem vzhledem k častým změnám ve vládních
nařízeních nemá smysl dělat nějaký konkrétní plán. O bohoslužbách po 3. květnu budete opět
informováni příští neděli skrze Zvěstování nebo webové stránky.
SVÁTOST SMÍŘENÍ A MOŽNOST ADORACE
Pokud by však někdo chtěl přijmout svátost smíření, tak se můžete na nás kněze obrátit
telefonicky, abychom se domluvili na čase. Pokud by někdo rád prožil tiché chvíle u
svatostánku, tak vám to rádi umožníme (jen prosím o zavolání telefonem předem, abychom
vám mohli otevřít).
PROSBA ZA DÉŠŤ
Otec arcibiskup nás všechny vybízí, abychom pamatovali ve svých modlitbách na potřebu vláhy
pro Zemi.
"Současná epidemie nejen ochromila náš život a působení, ale i upoutala naši pozornost tak, že
si téměř nevšímáme mimořádného sucha, které je horší, než v předchozích letech, a kromě
jiného hrozí mimořádná neúroda. Naši předkové slavívali jarní prosebné dny (suché dny) před
svátkem svatého Marka s posty a procesím do polí, kdy prosili za příhodný déšť a požehnanou
úrodu. I když nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, do polí sami na procházku
a modlete se cestou. K podobným soukromým vycházkám s modlitbou vybízím i všechny
farníky."
Přikryj, Pane, nebe oblaky a obdaruj zemi deštěm. Aby vydala trávu na lukách a plodiny k
potřebě lidí. Zavlaž zemi svojí spravedlností a tvojí milostí bude země nasycena. Pane,
vyslyš modlitbu mou a volání mé ať k Tobě přijde. Amen.
Bože, v Tobě žijeme, pohybujeme se a jsme! Dej nám přiměřeného deště, abychom byli
dostatečně obdařeni tvými pozemskými plody a s důvěrou očekávali slávu věčnou. Uděl
nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom spoléhali ve svých úzkostech na tvou lásku a od
veškerých protivenství byli Tebou chráněni. Pane, dej nám, prosíme, úrodný déšť a
vyprahlou půdu zavlaž dostatečně svou nebeskou rosou. Amen
Hospodine, Stvořiteli celého vesmíru!
Všem hvězdám jsi určil své místo a hvězdě slunci jsi dal úkol sloužit zemi, kterou jsi nám
dal jako náš dočasný, ale skutečný domov.
Ty, který znovu a znovu tvoříš mraky a naplňuješ je životodárnou vodou, pošli je nad naše
pole, louky a lesy a spusť déšť kapek na vyprahlou zem, aby vydala plody k našemu užitku.
Náplň potoky a řeky proudem svého požehnání. Rybníky, přehrady a podzemní prostory
náplň vodou až po okraj. Zvláště tam, kde je vláhy nejvíce potřeba.
Někdy s darem přírody zacházíme sobecky a nejsme vděční za její plody, které pokládáme
za samozřejmé. Milosrdný Bože, odpusť nám naše sobectví a nevděčnost.
S velkou důvěrou se dovoláváme tvé všemohoucnosti, ukaž nám svou dobrotu a daruj nám
opět tolik potřebný déšť.
Děkujeme Ti. Amen

