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
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

10. KVĚTNA 2020

Č. 19

1.čt.-Sk 6,1-7 * Vyvolili sedm mužů plných Ducha Svatého.
Žalm 33 * Ať spočine na nás Hospodine, tvé milosrdenství.
2.čt.-1 Petr 2,4-9 * Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo.
Evangelium - Jan 14,1-12 * Já jsem cesta, pravda a život.
Milí přátelé,
tak jako minulou neděli, i dnes nás evangelní úryvek navrací do epizod, které předcházejí
Velikonocím. Prožíváme stále velikonoční dobu. V prvních velikonočních nedělích jsme
četli úryvky o tom, jak se Ježíše zjevuje svým učedníkům, aby se rozpomenuli a poznali ve
Vzkříšeném toho Ježíše, kterého znali dříve. V dnešním úryvku (Jan 14, 1-12) jde toto
rozpomínání se učedníků ještě dále, neboť je „vyprovokováno“ slovy samotného Ježíše.
Z dnešního evangelia bych rád vyzdvihl alespoň dva úryvky:
1) Ježíš říká „V domě mého Otce je mnoho příbytků.“ To je naprosto důležitá věta, kterou
potřebujeme slyšet a do které po celý náš život „dorůstáme“! Vždyť jak odlišné je poselství
této věty právě proti našim obvyklým představám, že Bůh je jak nějaký „kontrolor“, který
přechází kolem a měří podle šablony… „Mnoho příbytků“ u Otce je nám tak dnes apelem
k tomu, abychom se zastavili a ověřili si vlastní obraz o Bohu! Zkuste si třeba ve chvíli
sami zavřít oči a představit onu rozmanitost, pestrost, život a setkání, které jsou skryty pod
obrazem „domu o mnoha příbytcích“. To není nějaké zaškatulkovávání každého z nás podle
„Božího metru“, ale uvědomí si, že Bůh rozumí nám a našim životům víc, než jak to umíme
my sami. Že Bůh zná a vstupuje do všech našich zranění, slabostí: a trpělivě v nich
přebývá, až jej pozveme, vyzveme, k léčení.
2) Dále v dnešním textu Filip se ptá Ježíše: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“ A Ježíš
odpovídá: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě?“ I zde stojíme před více než
tajemstvím: totiž spíše před takovým paradoxem, k jehož porozumění stále pouze
dorůstáme! Bůh se plně zjevil ve svém Synovi! Vše, co Bůh je, sdělil nám: ne formou
nějakého manuálu, ale životem Ježíše z Nazareta, Božího Syna. Často se naše pozornost na
Ježíše zaměřuje (a bohužel i omezuje) na Velikonoční události, na jeho oběť na kříži. Ale
co celý předchozí život, jeho veřejné působení? Vždyť právě toto Ježíš Filipovi odpovídá:
„Tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě?“ Poznáváme druhé často více z jejich jednání, než
z jejich slov (kterých třeba někdy ani není příliš moc). A tak poznáváme Boha-skrzeJežíšovo-jednání: toho, kdo ponížil sám sebe a vzal na sebe úděl člověka se vším, co to
znamená. Ježíš, který se staví na stranu obrany nespravedlnosti, útisku, nemocných slabých,
zoufalých. Anebo bychom to mohli říct opačně: Ježíš, vyhýbající se formalismu, přetvářce
a neupřímnosti, snaze o povýšenost. Ježíš moc dobře ví, co to je, bydlet na „periferiích“
lidské existence, tj. prožívat těžká trápení, zažívat nemoc tělesnou i duchovní. To vše náš
Pán zná. A co je hlavní: nebojí se takových situací, ale touží po tom, abychom jej právě do
nich vpustili. Vždyť o sobě přeci řekl, že přišel jako lékař (srov. Lk 5,31) – a lékař většinou
pracovně nechodí za lidmi, kterým je fajn, ale za těmi, kdo potřebují pomoc a uzdravení.
Požehnanou neděli přeje Josef Mikulášek, kaplan.

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
pondělí 11. května
úterý 12. května
středa 13. května
Panny Marie Fatimské

čtvrtek 14. května
Svátek sv. Matěje,
apoštola

pátek 15. května
sobota 16. května
Památka sv. Jana
Nepomuckého, kněze
a mučedníka

neděle 17. května
6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Sbírka na pomoc
křesťanům Blízkého
Východu

MŠE SVATÁ SE NEKONÁ
MOŽNOST OSOBNÍ MODLITBY
A PŘIJETÍ EUCHARISTIE

NST 18:00 za + Annu Klápšťovou
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00

za + Miloslava Suka, + vnuka Vašíka, za živé
a + bratry a bratrance, za živou rodinu a za DO

Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Šternberk F 18:00 na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
Dalov 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30 za + manžela, za + rodiče Procházkovy
a + sourozence
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za Boží požehnání pro maminku, za + tatínka
a za duše v očistci
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

KVĚTEN 2020: za usmíření v našich rodinách
OD PONDĚLÍ 11. KVĚTNA SE DO NAŠICH KOSTELŮ A KAPLÍ VRACÍ
ZNOVUOBNOVENÍ BOHOSLUŽEB
Drazí farníci,
jak jistě víte, tak od pondělí 11. května dochází k další vlně uvolňování opatření proti šíření
koronaviru (COVID-19). Toto se dotkne i bohoslužeb. Od pondělí 11. května se vracíme
k zavedenému pořadu bohoslužeb, včetně nedělí. Přestože se tedy budou bohoslužby
konat ve všech kostelích a kaplích, tak platí i nadále omezení, která tyto bohoslužby
doprovází:
1.Bohoslužeb se bude moci účastnit nejvýše 100 osob;
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 U SESTER V KAPLI SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ
Od pondělí se pro veřejnost otvírají i bohoslužby v kapli sester na Opavské ulici. Vzhledem
k platným omezením však upozorňujeme, že kaple se bude otvírat vždy 15 minut před
začátkem mše svaté.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
NEDĚLE (17.5.): 1.čt. Sk 8,5-8.14-17* 2.čt. 1 Petr 3,15-18* Ev. Jan 14,15-21*
NST - Martinková L.; Chmelová F.; ZPM – Kusmič J., Šrámek K.

PASTÝŘSKÝ LIST K 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ
Drazí,
stále jsme v mimořádné situaci.I když už máme možnost slavení veřejných
bohoslužeb, jsme ještě omezení. V dubnových ACO jsem oznámil, že po dobu krizového
stavu se ruší plánované sbírky. Tak to platí i svatodušní sbírce na církevní školství. Ta se
letos nekoná.
Zároveň ale myslím na to, že pronásledovaní křesťané to mají v této době
dvojnásob těžké. Jejich pronásledování neumlká, ale současně zbytek křesťanů jim přestává
věnovat pozornost, když řeší své problémy s koronavirem a pak bude řešit problémy
hospodářské krize.
Na 6. neděli velikonoční připadá den modliteb za pronásledované křesťany. I
když bude v kostele málo lidí, pamatujme, prosím, společně na pronásledované křesťany. A
jako obětní dar k těmto modlitbám přidejme ohlášenou sbírku na pomoc křesťanům na
Blízkém východě, i když bude skromná.
V příloze posílám dopis národní ředitelky CSI, organizace, která se věnuje
informacím o pronásledovaných křesťanech (přečíst si ho můžete na nástěnce).
S přáním všeho dobra od Pána zdraví a ze srdce žehná
+Jan Graubner
PS: Pokud chcete mít pravidelné informace o křesťanech,
kteří jsou vystaveni pronásledování můžete si brát časopis
CSI, který je na stolečku a u nástěnek volně k dispozici.

