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
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

3. KVĚTNA 2020

Č.

18

1.čt.-Sk 2,14a.36-41 * Bůh ho ustanovil Pánem a Mesiášem.
Žalm 23 * Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
2.čt.-1 Petr 2,20b-25 * Vrátili jste se k pastýři svých duší.
Evangelium - Jan 10,1-10 * Já jsem dveře k ovcím.
Milé sestry, milí bratři.
Prožíváme
dnes
4.
nedělní
velikonoční, nazývanou také jako
„neděle dobrého pastýře“. Tento
název vychází z evangelního úryvku,
který při dnešní liturgii nasloucháme
(Jan 10, 1-10). Ježíš sebe nazývá
dobrým pastýřem anebo také, o
kousek jinde v textu, dveřmi, kterými
vstupujeme do plnosti života.
K soukromému zamyšlení nabízím z dnešního evangelia dvě věci:
1) Pro nás, v naší době, již není obvyklé vidět kolem sebe tak často pastýře. Ježíš užívá
tohoto obrazu jistě také proto, že pastevectví bylo jedním ze základních způsobů obživy
v jeho době. Bylo tedy běžné vidět tehdy kolem sebe pastýře, kteří svůj život – a vše co
k němu patří – zasvětili jediné věci: starosti o sobě svěřené stádo. Ježíš tak používá toto
přirovnání, které bylo lehce srozumitelné v jeho době a které odkazovalo na neúnavnou
práci a obětování se pro sobě svěřené. Vždyť takový je i způsob, kterým bývá ve výtvarném
umění často Ježíš zobrazován: pastýř nesoucí na svých ramenou slabou a ztracenou ovečku.
Snad pro nás nečekaně, avšak tento obraz se objevuje i při liturgii v našich kostelích: kněz,
který má kolem ramen zavěšenou tzv. štolu, tedy pruh látky, je právě odkazem na
starostlivého pastýře, jehož původním vzorem je Ježíš.
2) České spojení „dobrý“ v označení dobrého pastýře není úplně nejpřesnějším překladem
původního řeckého slova „agathos“. Toto přídavné jméno znamená mnohem více než
dobrý: znamená totiž „krásný/nádherný“. Snad právě tento překlad nám může otevřít širší
pohled na Kristovo poslání. Není jen „učitelem dobroty“, morálky; je zjevením pravé Boží
krásy. Ve všem tom, co Ježíš dělá a říká (jak o to čteme v evangeliu) nás nechce pouze
nějak „učit“ (bohužel, takto to velmi často stále chápeme), ale otevírá nám krásu Boha. A
protože je dveřmi, kterými vstupujeme do života s Bohem, do této krásy nás také zve. To je
velmi krásným způsobem zdůrazněno také v poslední větě dnešního úryvku: „Já jsem
přišel, aby (všichni) měli život a aby ho měli v hojnosti.“ Ježíš zve do plného života; nic
neodebírá, o nic nás neochuzuje. Právě naopak: nabízí krásu, nádheru, plnost.
Možná právě tato poslední myšlenka nás může provázet do dalších dnů a být impulzem pro
náš vnitřní rozhovor s Bohem v novém týdnu: nejsem příliš zvyklý přemýšlet o Bohu jako
o (přísném?) „učiteli“, místo abych zkusil změnit rejstřík a podíval se na Boha očima krásy,
nádhery, kterou nám zjevuje? Není to vždy automatické, jsme často omezeni všemožnými
vnějšími překážkami a stíny. Nicméně tato Boží nabídka stále zní: „Přináším život
v plnosti!“
Požehnanou neděli vám všem přeje Josef Mikulášek, kaplan.

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

pondělí 4. května

Šternberk F 18:00

úterý 5. května
středa 6. května
Památka sv. Jana
Sarkandra,
kněze a mučedníka

čtvrtek 7. května
SLAVNOST
POSVĚCENÍ
FARNÍHO KOSTELA

MŠE SVATÁ SE NEKONÁ
MOŽNOST OSOBNÍ MODLITBY
A PŘIJETÍ EUCHARISTIE
mše svatá - za všechny narozené a zemřelé ve
městě Šternberk v dubnu 2020

x

x

Šternberk F 14-18 adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření
Šternberk F 18:00 mše svatá - za živou a + rodinu Baklíkovu
a Štěpáníkovu
NST 10-12 adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření
Šternberk F 18:00 mše svatá - na poděkování Pánu Bohu za 38 let
společného života

pátek 8. května
Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí

sobota 9. května

Šternberk F 18:00 mše svatá
x

NST 7:30-8:30
neděle 10. května Mladějovice 8:30-9:15
Šternberk F 9:00-10:00
5. NEDĚLE
Újezd 10:00-10:45
VELIKONOČNÍ
Jívová 11:00-11:30

x
MŠE SVATÁ SE NEKONÁ
MOŽNOST OSOBNÍ MODLITBY
A PŘIJETÍ EUCHARISTIE

ZNOVUOBNOVENÍ BOHOSLUŽEB
Drazí farníci,
pořad bohoslužeb bude v příštím týdnu stejný jako v tom minulém, tzn. mše svaté ve
Šternberku jsou otevřené veřejnosti pouze ve farním kostele během všedních dní. V neděli,
z důvodu omezení počtu, se mše svaté ještě sloužit nebudou. Podle usnesení vlády z 30.4.
dojde k dalšímu uvolnění počtu osob na bohoslužbách od 11. května, kdy bude možné
slavit mše svaté s počtem 100 lidí. Pokud se tedy na tomto usnesení nic nezmění, tak od
pondělí 11. května se vrátíme k zavedenému pořadu bohoslužeb, včetně nedělí.
Nedělní mše svaté budou ve Šternberku a okolních farnostech slouženy od neděle 17.
května.
Připomínám, že do 11. května platí níže uvedená 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.
SVÁTOST SMÍŘENÍ A MOŽNOST ADORACE
V příštím týdnu si připomeneme patrona naší arcidiecéze,
svatého Jana Sarkandra. Jednou z příčin, proč byl krutě
mučen bylo to, že odepřel prozradit , co slyšel při
zpovědi. To jak ctil tuto svátost vypovídá odpověď jeho
mučitelům: „Nic nevím, ale i kdyby mi bývalo bylo
něco ve zpovědi prozrazeno, vše je zapečetěno
svátostnou pečetí; proto nikdy a při žádném mučení
neporuším toto svátostné tajemství; s Boží milostí jsem
ochoten snášet spíše všechna možná zla, než abych
třeba jen na okamžik zradil to, k čemu mě zavazuje
tato svátost.“
Právě tato skutečnost mě vedla k tomu, abych vás
všechny pozval ke svátosti smíření, kterou bude možné
přijmout v den liturgické památky sv. Jana Sarkandra, tj.
ve středu 6. května již od 14:00 do 18:00. Zpovídat
budu v sakristii farního kostela.
Svátost smíření bude možnost přijmout také ve čtvrtek v
Kostelíčku od 10:00 do 12:00 (zpovídat budu v sakristii).
Pokud by však někdo chtěl přijmout svátost smíření jindy, 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).

