NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
pondělí 23. listopadu
Sv. Klementa,
papeže a mučedníka

úterý 24. listopadu
Památka sv. Ondřeje,
kněze a druhů mučedn.

středa 25. listopadu
Sv. Kateřiny Alexandr.,
Panny a mučednice

čtvrtek 26. listopadu
pátek 27. listopadu
sobota 28. listopadu
neděle 29. listopadu
26. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

22. LISTOPADU 2020

Č. 44

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + Jana a Valerii Trčkovy
Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + rodiče, + bratra a za živou a + rodinu
Dočkalovu a Kamarádovu
Klášter 7:30 mše svatá
NST 10-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Šternberk F 16-18 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 na poděkování za 20 let života
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30 za + Miroslavu Sukovou, + Stanislava Suka
a za živou a + rodinu Sukovu
Klášter 8:00 mše svatá
Šternberk F 9:00 za + rodiče Bohuslavu a Aloise Žatkovy a za
živou rodinu

Moji milí farníci,
tak se to přece jenom trošku pohnulo… Tzv. protiepidemický systém (PES), jehož smyslem je
řízené rozvolňování stávajících opatření, nám od pondělí 23. listopadu, dovoluje konat veřejné
bohoslužby s omezeným počtem osob. Maximální počet účastníků bohoslužby je stanoven na
20 osob. Na základě těchto skutečností se ve farnosti Šternberk budou konat mše svaté dle
obvyklého rozpisu, včetně neděle. Ovšem vzhledem k omezením bude nutné svou účast na
mši svaté oznámit (SMS na tel. 731621117 nebo mailem na farasternberk@seznam.cz),
teprve po obdržení potvrzení můžete počítat s tím, že se na mši svatou dostanete. Co se týče
bohoslužeb v kapli sester kapucínek, tak svoji rezervaci volejte či pište na tel. 731 638 895.
Přednost budou mít pochopitelně ti, kteří kdo mají objednanou intenci, přesto bude nutné, aby
i tito zavolali a sdělili pro kolik lidí z rodiny či přátel chtějí rezervovat místo. Asi by působilo
zvláštně kontrolovat před vstupem do kostela zda máte potvrzenou rezervaci, proto, prosím,
zavolejte či napište. Pokud tak neučiníte a přijdete do kaple či kostela bez ohlášení mohla by
vzniknout opravdu trapná situace, že se do kostela nedostanete… (pozn. Opravdu by mě
v životě nenapadlo, že budu někdy psát takové řádky, ve kterých budu omezovat počet
věřících na mši svaté, bohužel, jsme ve stavu nouze…). Těšíme se, že se s vámi znovu po
delší době shledáme. Přeji pokojný týden v odevzdanosti do vůle Boží.
Váš otec Antonín 

TEXTY BOŽÍ SLOVA DNEŠNÍ NEDĚLE

1. čt. – Ez 34,11-12.15-17 * Budu soudit mezi ovcí a ovcí, moje stádo!.
Žl 23 * Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám..
2. čt. – 1 Kor 15,20-26.28 * Kristus odevzdá království Bohu Otci.
Evangelium: Mt 25,31-46 * Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých.

Milí přátelé, sestry a bratři,
slavíme dnes poslední neděli letošního liturgického roku, slavíme Slavnost Ježíše Krista
Krále. Příští neděli již vstoupíme do nového liturgického roku 1. nedělí adventní. Přijměte
tedy několik myšlenek k této dnešní slavnosti:
1) dnešní slavnost Krista Krále není příliš dávného data. Tato liturgická slavnost byla
zavedena teprve v roce 1925 na základě podnětů, které se v Božím lidu ozývali již dříve.
Tehdejší kontext zavedení této slavnosti byl jednoznačný, zvláště z pozice římského
biskupa, papeže Pia XI.: Itálií se tou dobou šířil a na síle nabíral fašistický režim, skrze nějž
se snažil B. Mussolini strhnout pozornost na sebe (používal označení „duce“ = vůdce).
Úmysl zavedení této slavnosti byl tedy jasný: poukázat na to, že žádný lidský vládce, žádná
lidská síla, si nemůže nárokovat být nejvyšší autoritou lidstva, ale že tento titul přináleží
pouze Božímu Synu, Ježíši Kristu. Tato myšlenka je jistě stále velmi silná, byť se mění její
konkrétní podoba v průběhu časů: i my jsme se v letošním roce ocitli v situaci, kterou
málokdo předvídal; prožíváme velmi bytostně naši vlastní křehkost…
2) Letopočet 2020 se jistě stane velmi důležitým milníkem pro další léta našich životů (jako
obdobným způsobem nevymizelo z našich pamětí datum 11.9. 2001). A tak je jistě na místě
ptát se každý z nás sebe samotného: k čemu mě Bůh probudil, povzbudil, podnítil,
inspiroval právě v této době? Bůh k nám každému promlouvá právě na základě událostí, po
kterých sice nikdo z nás netouží, ale nedokážeme z nich „utéct“. Stal se i na základě
letošního roku Ježíš alespoň o trochu víc Králem mého života? Jak jsem se k němu přiblížil
já, každý z nás?
3) V dnešním evangeliu čteme velmi zajímavý úryvek; je jím 25. kapitola Matoušova
evangelia (Mt 25, 31-46), ve které najdeme vlastní Ježíšovo vyprávění toho, jak to bude
vypadat na konci věků, tedy tzv. Poslední soud. A co nám tento úryvek říká? Je to až
přespříliš překvapivé! Ježíš tam nezdůrazňuje, že budeme Bohem posuzováni na základě
toho, kolik let výuky náboženství máme za sebou nebo jestli jsme byli pokaždé „pozorní“
na mši svaté, atd. – ale je tu psáno, že budou lidé hodnoceni na základě toho, jak dokázali
v druhých, a zvláště v těch nejposlednějších, všemi zapomenutých, vidět Krista, a těmto
všem lidem pomoct! Nezní to až příliš odvážně? Ale říká to sám Ježíš: „Cokoli jste udělali
pro jednoho z těchto mých nejposlednějších, pro mě jste udělali“! Ježíš sám nám tu
předkládá důležitý posun: primát v našem životě má konkrétní jednání, tj. jednání ve
prospěch druhých lidí, kteří jsou od naší pomoci závislí.
Dnešní evangelium nás tak nabádá k tomu, co jeden křesťanský myslitel nazývá „mystikou
otevřených očí“, ke které nás Ježíš vybízí: nemít oči odkloněné od světa, ale svůj vztah
s Bohem dosvědčovat v praxi našich životů.
Požehnanou neděli vám všem přeje Josef Mikulášek, kaplan

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FARNOST
ŠTERNBERK

Na základě jednání Vlády ČR z 20.11. je povoleno, aby se s platností od 23.11. účastnilo
bohoslužeb, svateb a pohřbů maximálně 20 osob. Z tohoto důvodu se od pondělí 23.
listopadu mění forma pastorační péče v naší šternberské farnosti:
1. mše svaté budou podle obvyklého pořádku (viz rozpis uvedený výše)
Aby se nestalo, že byste přišli na mši svatou a kostele už bylo 20 lidí, tak je nutné dopředu
nahlásit, v který den chcete přijít na mši svatou a v jakém počtu; volejte či pište SMS na
telefonní číslo 731 621 117 (rezervace místa na bohoslužbě v kapli sester kapucínek
oznamte na tel. 731 638 895).
2. jelikož se v neděli všichni nedostanete na mši svatou, bude možnost přijmout eucharistii
ve farním kostele Zvěstování Panny Marie od 15:00 do 17:00. Starším a nemocným, kteří o
to projeví zájem, přineseme eucharistii domů během týdne (volejte či pište SMS na
telefonní číslo 731 621 117)
3. adorace Nejsvětější Svátosti a možnost svátosti smíření bude:
v kostele NST ve čtvrtek od 10:00 do 12:00
ve farním kostele Zvěstování P. Marie ve čtvrtek od 16:00 do 18:00
4. návštěva farního kostela pro osobní modlitbu po individuální domluvě s knězem
5. pohřby pouze v úzkém rodinném kruhu v maximálním počtu 20 osob
PROSÍM O DODRŽOVÁNÍ VŠEOBECNÝCH PLATNÝCH PODMÍNEK – ZAKRYTÍ
ÚST V UZAVŘENÉM PROSTORU A ROZESTUPY 2 METRY
Vzhledem k tomu, že protiepidemické opatření se budou měnit, tak prosím, sledujte
aktuální informace na našich webových stránkách.
POKRAČOVÁNÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ
V pátek vláda ČR rozhodla, že se do škol začnou vracet děti. Je to skvělá zpráva, neboť
věříme, že budeme moci pokračovat i ve výuce náboženství. Vzhledem k tomu, že děti
docházející do hodin náboženství přicházejí z různých škol, tak v této chvíli nevíme, jak se
k tomu postaví vedení školy. V příštím týdnu tedy ještě vyučovat nebudeme. To, jakým
způsobem, kdy a kde se bude vyučovat náboženství budete informováni v příštím
Zvěstování.
STOLNÍ KALENDÁŘE DĚKANÁTU ŠTERNBERK LETOS NEBUDOU
Několikrát jsem byl v nedávných dnech osloven dotazem, kdy si bude možné zakoupit
stolní kalendáře děkanátu Šternberk. S lítostí však musím oznámit, že letos tento kalendář
nebyl vydán z důvodů pracovní přetíženosti vydavatele, který už na tuto aktivitu
vykonávající ve svém volném čase, neměl prostor. Stolních kalendářů s církevní tematikou
a liturgickými svátky se vydává celá řada. Pokud by pro Vás byl problém zakoupit si
takový kalendář, obraťte se , prosím, přímo na mě.
ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA I. POLOLETÍ 2020
2020
Od příští neděle (29. listopadu) máte možnost zapsat úmysly mší svatých pro I. pololetí
příštího roku. Zapisuje se na faře v úřední hodiny, a také v sakristii po mši svaté. Vzhledem
k situaci v letošním roce bude letos možnost zapsat intence i přes telefon (731621117).
Upozorňuji, že intence na nedělní mše svaté, o které je největší zájem, budeme zapisovat
nejvýše dvě. Intence všedních dnů nebudou počtem omezeny.

POKRAČUJÍCÍ SBÍRKA NA OPRAVU SEVERNÍ VĚŽE
FARNÍHO KOSTELA

Milí přátelé, žasnu nad
Boží prozřetelností a
Vaší štědrostí, neboť
během posledního týdne
přibyla na účet opravy
severní věže naprosto
nečekaná částka 135.200
Kč!!! Až neuvěřitelné je,
že se během dvou týdnů
vybralo 211.400 Kč.
Přijměte, prosím, vy,
kteří
jste
přispěli
jakoukoli
částkou
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.
Moc si vážíme Vaší
štědrosti, která ve mně
působí obrovskou radost, neboť je pro mě potvrzením, že jsem od Pána Boha dostal milost
působit ve farnosti, kde lidé nemyslí jen na svoje osobní dobro, ale dobro celé farní rodiny.
203.800 Kč……chybějící částka k dofinancování opravy severní věže k 14.11.2020
Přijaté dary:
15. 11. 1.000,- /na účet/
18.11. 2.000,- /na účet/
16. 11.
500,- /na účet/
18.11. 3.000,- /na účet/
16. 11. 10.000,- /na účet/
18.11. 2.000,- /na účet/
16. 11. 1.000,- /na účet/
18.11. 3.000,- /na účet/
16. 11. 50.000,- /osobně/
19.11. 3.000,- /osobně/
16. 11. 2.000,- /osobně/
19.11. 2.000,- /osobně/
16. 11. 1.000,- /osobně/
19.11. 10.000,- /osobně/
16. 11. 1.000,- /osobně/
19.11. 20.000,- /osobně/
17. 11. 2.000,- /na účet/
19.11. 2.000,- /na účet/
17. 11. 1.000,- /na účet/
19.11. 1.000,- /osobně/
18. 11. 3.000,- /na účet/
20.11. 1.100,- /na účet/
18. 11. 3.000,- /na účet/
20.11. 10.000,- /na účet
18. 11.
600,- /na účet/
135.200 Kč.…..přijaté dary na opravu věže (15.11.-21.11.2020)
68.800 Kč……chybějící částka k dofinancování opravy severní věže k 22.11.2020
O průběhu sbírky na opravu věží budete informováni i v příštím Zvěstování.
Finančně přispět na potřeby farnosti či přímo na opravu věží můžete:
1. v hotovosti (buď faráři, kaplanovi nebo ve farní kanceláři paní účetní)
2. formou bankovního převodu na běžný účet farnosti Šternberk
číslo našeho účtu: 1802820339/0800 (pokud chcete přispět přímo na opravu věže
napište do poznámky VĚŽ)
Budete-li potřebovat potvrzení o přijetí daru, tak vám je rádi vystavíme.

BISKUPOVÉ VYBÍZEJÍ K POSTU ZA UKONČENÍ PANDEMIE
Drazí bratři a sestry,
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš
život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro
uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a
stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u
Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za
ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý
večer ve 20 hodin.
Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě
slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali
do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění
modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas,
ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně
pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.
Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný
půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel.
To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři
středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12.
Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme
milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás.
Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha,
který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této
Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma
vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu
na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i
jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže
své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když
my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko,
zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky
přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke
své první Lásce, k Bohu. Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost
z příchodu Spasitele i jeho darů.
Vaši biskupové, Praha, 20. listopadu
DOPIS BISKUPA JOSEFA NUZÍKA
RODINÁM
Milé rodiny, děti a rodiče,
v posledních měsících a týdnech zalétají
často mé myšlenky a prosby při bohoslužbě a
v modlitbě nejen k lékařům a všem, kteří se
starají o naše nemocné, k těm, kteří musí při
řízení naší společnosti činit nelehká
rozhodnutí, nebo ke kněžím, jejichž služba

doznala s ohledem na současnou situaci změn, ale zcela zvláštním způsobem také k vám,
kteří žijete v rodinách.
Myslím na rodiny, které jsem měl příležitost poznat jako člověk, kněz i biskup, ale
také na vás, které osobně neznám. Tyto myšlenky se ve mně rodí, když jdu ulicemi nebo
parky našeho města a potkávám maminky a tatínky, jak kráčejí společně se svými dětmi,
když cestuji a míjím auta, v nichž se veze nějaká rodina, nebo když večer pozoruji
rozsvícená okna v rodinných či panelových domech. Všem, s nimiž se takto skutečně či
obrazně střetávám, zasáhla do všedního běhu života pandemie koronaviru a ocitají se v
situacích, které až dosud nemuseli řešit. Z hloubi mysli řady rodičů se vynořují neodbytné
otázky: Kdy to asi skončí? Vrátí se vše k normálu nebo to bude úplně jiné? Nepodepíše se
to negativně na vzdělání našich dětí? Budeme moci i nadále pokračovat v zaměstnání nebo
podnikání? A co příjmy, utáhneme chod naší domácnosti?
Možná jste si je kladli i dříve, ale zřejmě ne tak často a v takové míře. Vypořádávat se
s nimi není snadné a vyžaduje to od vás značnou dávku sebeovládání, zejména když se
snažíte nedávat najevo obavy z dalšího vývoje před svými dětmi. Sami nejlépe víte, jak je
pro vás rodiče obtížné nenechat se ovládnout strachem a nepoddat se skeptickým úvahám,
neboť ruku v ruce s tím se z domova vytrácí pohoda, chuť do života a hlavně naděje, že i
toto období jednou skončí a že má nějaký (třeba zatím skrytý) smysl.
Také v tomto nezvyklém čase musí doma všechno fungovat, přestože přibylo práce a
starostí s dětmi, které se kvůli zavřeným školám učí samy, což ty malé moc neumí a ty větší
by zase raději věnovaly čas něčemu jinému. „Je to fuška, je to dřina,“ slýchám někdy od
rodičů. Chtěl bych vám za tuto vaši námahu a úsilí moc poděkovat a ubezpečit vás, že si
této vaší „domácí“ práce nesmírně váží i sám Bůh. Jsem přesvědčen, že po letech tuto vaši
snahu a s ní spojené oběti docení i vaše děti a také že vy sami budete tuto dobu vnímat jako
tu, která vám mnohé dala, i když nebyla jednoduchá. Jde o paradoxy života, které potvrzuje
řada příkladů z minulosti.
Prozatím nám nezbývá, než společně pokračovat v prožívání této doby a ve svém
životě. Pokládám za užitečné dělit se o dobré zkušenosti a rady, které mohou pomoci věci
ulehčit nebo zlepšit, a proto si dovolím jednu takovou malou radu vám nabídnout. Denní
modlitba církve nazývaná breviář, kterou se modlí všechny zasvěcené osoby - kněží,
řeholní sestry a bratři a také mnoho laiků, začíná vždy stejnými slovy: „Bože, pospěš mi na
pomoc.“ Toto zvolání je výrazem touhy po Boží pomoci a narazíme na ně v žalmech na
několika místech, a to v okamžiku, kdy se člověk cítil slabý, nejistý či osamocený; kdy měl
pocit, že vše zůstává pouze na něm; kdy potřeboval slyšet odpověď; kdy toužil po
vysvobození z těžké situace. Všude tam se starozákonní člověk obracel na Hospodina a
volal: „Bože, na pomoc mi pospěš!“ (Žalm 70,2) Milé rodiny, kéž užíváme této střelné
modlitby pokaždé, když se cítíme podobně jako muži a ženy v době starozákonní, tedy
slabí, nejistí či nedostatečně způsobilí zvládat situace, které jsou před nás kladeny, a kéž
můžeme po prodělané životní zkoušce prohlásit: „On (Hospodin) se ke mně sklonil, slyšel
mě, když o pomoc jsem volal.“ (Žalm 40,2) Věřím, že po odeznění pandemické krize si
budeme moci říci: byla to zvláštní doba, ale hodně jsem se díky ní naučil, a i v této době
stál Bůh při mně.
Se vzpomínkou v modlitbě a s požehnáním.
+ Josef Nuzík

ČERVENÁ STŘEDA – PŘIPOMÍNKA PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ
Ve středu 25. listopadu 2020 se u nás již potřetí uskuteční
mezinárodní iniciativa Červená středa (#RedWednesday), jejímž
smyslem je připomenout si všechny, kdo jsou ve světě
pronásledováni pro svou víru. Akce se v tentýž den koná v několika
zemích světa. O pronásledování křesťanů ve světě pravidelně
informuje časopis CSI (Křesťanská mezinárodní solidarita), který je
na stolečku v kostele.
CSI je mezinárodní křesťanská organizace pro obranu lidských práv.
Jejím primárním cílem je podpora pronásledovaných křesťanů a všech „kteří zastávají
hodnoty svobody a důstojnosti člověka stvořeného k Božímu obrazu“. Organizace se
soustřeďuje zejména na obranu a prosazování principů náboženské svobody, podporu
pronásledovaným křesťanům a humanitární pomoc určenou obětem katastrof.
Aktuální informace o pronásledování křesťanů také podává internetový server: hlasmucedniku.cz.
Nad poselstvím Červené středy se zamýšlel i náš otec arcibiskup Jan Graubner:
Červená středa nás zve k veřejné podpoře pronásledovaných pro víru. Určitě je dobře
připomenout společnosti, která žije v pokoji a pohodě, že i dnes je na světě mnoho těch,
kteří trpí pro víru. Někde trpí jen ústrky a nemožností studovat či pracovat, jinde se musejí
skrývat nebo všechno opustit a utíkat jako uprchlíci, jinde jde dokonce o vězení či popravy.
Je dobře, když se dozvědí, že je na světě mnoho lidí, kteří na ně myslí v modlitbě. Může je to
povzbudit. Je dobře, když se pronásledovatelé dovědí, že je vidí celý svět. A je nakonec
dobře, když my sami se zamyslíme nad statečnou vírou mučedníků.
Naše mentalita nás často vede ke kompromisům. Vyhneme se tak konfliktům, ale zůstáváme
pak věrnými? Moudrost nejde hlavou proti zdi, ale nevzdává se a zůstává věrná i za cenu
oběti, protože má naději. Mučedníci pro víru netrpí pro subjektivní osobní názor či vlastní
přesvědčení, ale pro Boha, kterému uvěřili, pro věrnost společenství bratrů a sester ve víře.
Nezrazují víru jen proto, že Bůh a jeho přísliby jsou pro ně víc, než nabídky světa, či sám
život. Žijeme ve významné době velkých mučedníků, kteří nám nastavují zrcadlo. Jak bych
asi obstál na jejich místě? Jak dosvědčuji svou věrnost víře v mých podmínkách?
Říká se, že žába se horkou vodou nespálí, protože včas uhne. Když ji však dáte do studené
vody, kterou budete ohřívat, nechá se uvařit, protože nepozná, kdy by měla vyskočit.
V podobné situaci jsou někdy věřící, které nikdo nepronásleduje, a přesto se mohou víře
zbaběle zpronevěřit. Červená středa přijatá vážně pomáhá nejen pronásledovaným.
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ZNÁME SVOU FARNÍ RODINU?
Drazí přátelé, doba, kterou prožíváme nám stěžuje vzájemné kontakty a jedno přísloví říká:
„Sejde z očí, sejde z mysli“. Abychom tomuto předešli pokusím se v době „koronakrize“
vytáhnout z archívu fotografie z našich společných setkání. A dovolím si Vám dát dva úkoly:
1. Zkuste lidi na fotografii označit jejich jménem a pokud nevíte, tak se pokuste to zjistit.
2. Kdy a kde byla fotka pořízena.

