ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA II. POLOLETÍ 2020
2020
Od příští neděle budete mít možnost objednat si intence mše svaté pro II. pololetí tohoto
roku. Zapisuje se na faře v úřední hodiny, a také v sakristii po mši svaté. Upozorňuji, že
intence na nedělní mše svaté, o které je největší zájem, budeme zapisovat nejvýše dvě.
Intence všedních dnů nebudou počtem omezeny.
LEKTORSKÁ SLUŽBA VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty Slavnosti Nanebevstoupení Páně (21.5.): 1.čt. Sk 1,1-11* 2.čt. Ef 1,17-23 * Ev. Mt 28,16-20

Lektoři : ZPM – Nováková V., Bajer T.
Texty příští neděle (24.5.): 1.čt. Sk 1,12-14 * 2.čt. 1 Petr 4,13-16 * Ev. Lk 17,1-11
Lektoři: NST – Suk O., Břečková L.; ZPM – Smyčková J., Smyčka J.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

17. KVĚTNA 2020

Č. 20

Žalmová odpověď: Jásejte Bohu všechny země!
neděle 17. května
6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Sbírka na pomoc
křesťanům Blízkého
Východu

pondělí 18. května
úterý 19. května

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
za + sourozence Nitschovy, jejich + rodiče
NST 18:00
a za duše v očistci
Klášter 7:30 mše svatá

středa 20. května
Památka sv. Klementa
Maria Hofbauera,
památka

čtvrtek 21. května
SLAVNOST
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

pátek 22. května
sobota 23. května

neděle 24. května
7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

NST 18:00

za + rodiče, + rodinu a za Boží požehnání
pro celou rodinu

Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Šternberk F 18:00 na poděkování P. Bohu za všechny milosti
Šternberk F 18:00

za dar 19 let života dcery Veroniky
a za duše v očistci

Hor.Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30 za + Františku Mišovou a za živou rodinu
Chmelovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + Romana Špačka
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
KVĚTEN 2020: za usmíření v našich rodinách
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.

BOHUSLUŽBY V PŘÍŠTÍM TÝDNU - TRVAJÍCÍ OMEZENÍ
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.Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
7.Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V NAŠÍ ARCIDIECÉZI (NAŠICH FARNOSTECH)
Tyto mimořádné dny, které stále ještě prožíváme, přinesly mnoho změn. Ty nás sice
omezují, ale zároveň doufáme, že nám pomáhají překonat toto těžké období. Víme, že
vydávaná nařízení kladou velký důraz na osobní hygienu, neboť tímto můžeme
minimalizovat nebezpečí rozšíření jakékoli nemoci. Právě tato skutečnost vedla mnohé
biskupy (právě oni mají v této oblasti autoritu vydávat závazná nařízení) k zavedení
jednotné praxe přijímání eucharistie na ruku. V naší arcidiecézi nebylo pro tuto dobu
vydáno žádné striktní nařízení o způsobu svatého přijímání, proto je dovolené
přijímat jak do úst, tak na ruku. Vím, jak citlivé je toto téma pro mnohé křesťany, ale v
současné situaci pamatujme zvláště na ty nejohroženější. Protože mnozí máte zažitou praxi
pouze přijímání do úst, tak bych rád připomenul způsob, jak správně a uctivě přijímat
eucharistii na ruku:
Přijímání na ruku - předstoupíme před kněze, položíme levou ruku na pravou ruku a obě
ruce umístníme do výšky ramen. To je pro kněze znamení, že chceme přijímat na ruku.
Kněz řekne „Tělo Kristovo“, my odpovíme „Amen“. Kněz nám pak položí hostii na naši
levou dlaň. My hostii uchopíme pravou rukou a před knězem si ji vložíme do úst. Teprve
potom odcházíme na místo. Chceme-li přijímat na ruku, musíme mít obě ruce volné.
Nemůžeme v nich tedy držet kancionál, tašku nebo dítě.
A ještě bych zdůraznil: Varujme se posuzování, který způsob přijímání eucharistie je
lepší, nebo dokonce zbožnější. Stejně tak se varujme rozlišování v tom, kdo svaté
přijímání podává. Všichni laici, kteří u nás svaté přijímání (zvláště při nedělní bohoslužbě)
pomáhají podávat, mají k tomu povolení přímo od otce arcibiskupa. Nezáleží tedy na tom,
jestli eucharistii přijímám od kněze nebo od laika. Důležitý není ten, kdo podává Krista v
eucharistii, ale ten, koho v eucharistii přijímám – tedy Kristus. Stejně jako svaté přijímání
není horší nebo méně účinné od laika, stejně tak není horší nebo méně účinné, když ho
přijímám na ruku nebo do úst. Nenechejme se zatáhnout do soustředění se na okolnosti,
které podávání eucharistie doprovázejí. Mohlo by se stát, že nám pak unikne podstata
eucharistie – tedy skutečné a niterné setkání s Kristem. A dejme si také pozor na to,
abychom se nepoddávali skryté pýše, že jsme lepší než ostatní. Pokud nás náš způsob
přijímání eucharistie vede k jakékoliv vnitřní povýšenosti nad ostatní, tak jsme milosti
spojené s účinky eucharistie zmařili.
Děkuji za Vaši vstřícnost a vzájemný respekt a úctu k druhým.
(v článku jsem použil některé pasáže z katecheze otce Pavla Moravce)

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)

