3. Láska, která kráčí plná soucitu a bdělosti v Kristových stopách, je nevyšším vyjádřením
naší víry a naší naděje
Křesťanská láska se raduje, když vidí druhého růst. Proto trpí, když druhý zažívá bolest,
když je osamocený, nemocný, bez domova, přezíraný, v nouzi… Křesťanská láska nás pobízí,
abychom vycházeli ze sebe, sdíleli se a vytvářeli společenství.
„,Sociální láska‘ umožňuje dělat pokroky směrem k civilizaci lásky, k níž se může každý z nás
cítit být povolán. Láska se svým tíhnutím k univerzálnosti je schopná budovat nový svět,
protože není nějakým prázdným citem, ale nejlepším prostředkem k objevování účinných cest
pro rozvoj všech“ (Fratelli tutti, č. 183).
Křesťanská láska je darem, který našemu životu dává smysl. Díky ní považujeme ostatní,
kteří jsou v nesnázích, za členy naší rodiny, za přátele, bratry. Ani drobnost, o kterou se
láskyplně rozdělíme, nezapadne, ale promění se ve zdroj života a štěstí. Tak tomu bylo v případě
vdovy ze Sarepty, která se rozdělila o svou mouku a olej, upekla chléb a podala ho proroku
Eliášovi (srov. 1 Král 17,7–16). Stejně tomu bylo s chleby, které Ježíš požehnal, rozlámal je, dal
svým učedníkům a nasytil velký zástup (srov. Mk 6,30–44). Stejně tomu bude s naší almužnou,
ať už je menší nebo větší, ale nabízená prostě s radostí.
Prožívat postní dobu s křesťanskou láskou znamená postarat se o toho, kdo prochází
utrpením, je opuštěný, zachvácen strachem z pandemie covid-19. Uprostřed velkých nejistot
ohledně budoucnosti si připomeňme slova, kterými se Bůh obrací ke svému služebníku: „Neboj
se, vždyť jsem tě vykoupil“ (Iz 43,1), a spolu s laskavostí nabídněme i slovo povzbuzení, aby
bližní mohl zakusit, že ho Bůh miluje jako svého syna.
„Jedině pohled proměněný láskou může způsobit, že uznáváme důstojnost druhých,
a v důsledku toho si vážíme chudých a přijímáme je v jejich důstojnosti, vážíme si jejich
identity a kultury, a tím je doopravdy integrujeme do společnosti“ (Frattelli tutti, č. 187).
Milí bratři, milé sestry, v každé životní etapě je třeba věřit, doufat, milovat. Kéž nám toto
pozvání prožít postní dobu jako cestu obrácení, modlitby a sdílení našich dober pomůže obnovit
osobní a společnou víru, kterou nám dává živý Kristus, naději, již vzbuzuje Duch Svatý, a lásku,
jejímž nevyčerpatelným pramenem je Otcovo milosrdné srdce.
Panna Maria, Matka Spasitele, která věrně setrvává u paty kříže i v srdci církve, ať nám
pomůže svou starostlivou přítomností a požehnání Zmrtvýchvstalého ať nás provází na cestě
k velikonočnímu světlu.
Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského dne 11. listopadu 2020, v den památky sv. Martina
z Tours
FRANTIŠEK

SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU

NEDĚLE (28.2.): 1.čt. Gn 22,1-18* 2.čt. Řím 8,31-34* Ev. Mk 9,2-10*
NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Smyčková J., Smyčka J.

ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
28.2. – Šrámek K., Knopf P., Novák Š.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
ÚNOR 2021: za všechny nemocné, aby s trpělivostí nesli kříž nemoci a za ty, kteří se o
nemocné starají
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
1. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ

ÚNORA

2021

Č. 8

Texty Božího slova dnešní neděle

1.čt. Gn 9,8-15* 2.čt. 1 Petr 3,18-22* Ev. Mk 1,12-15*
Mezizpěv* Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou
smlouvu.
Šternberk F 7:30 za + manžela Jaroslava a za syny Jiřího a Petra
s rodinami
neděle 21. února
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
1. NEDĚLE V
Šternberk F 9:00 na poděkování za dar života s prosbou o dar
DOBĚ POSTNÍ
víry a vedení Duchem svatým pro děti a za DO
Sbírka
Újezd
u
Un.
10:00
mše svatá
Haléř sv. Petra
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 11:30 za farníky
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 22. února
Babice 11:00 mše svatá (pohřeb + Heleny Segéňové)
Svátek Stolce
sv. Petra, apoštola
NST 18:00 za + syna Martina Ševčíka a za ž. a + rodinu
úterý 23. února
Klášter 7:30 mše svatá
Památka s. Polykarpa,
biskupa a mučedníka

středa 24. února
čtvrtek 25. února

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Zukalovu, Kocurkovu
a za duše v očistci
Klášter 7:30 mše svatá
Šternberk F 17-18 adorace Nejsvětější Svátosti a svátost smíření

mše svatá
za + maminku Ivanku a za živou rodinu
mše svatá
sobota 27. února
mše svatá
za + rodiče Vincence a Žofii, za + bratra
neděle 28. února
Ludvíka a za živou rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
2. NEDĚLE V
Mladějovice 8:30 mše svatá
DOBĚ POSTNÍ
Šternberk F 9:00 za živou a + rodinu Niklovu, Hublarovu
a Trávníčkovu
Sbírka na opravu
Újezd
u
Un.
10:00
mše svatá
jižní věže farního
Jívová 11:00 mše svatá
kostela
Šternberk F 11:30 za farníky
Červeně označené termíny mší svatých znamenají nutnost rezervovat svoji účast na
www.farnoststernberk.cz.
pátek 26. února

Klášter 7:30
Šternberk F 18:00
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
Šternberk F 7:30

Rezervace jsou nutné také na mše svaté u sester kapucínek na tel.číslo: 731638895.

Postní krabička - pomocník pro potřebné
Vstupujeme do doby postní, každý máme nějaké
očekávání, odhodlání ke změně nebo zřeknutí se
požitků. Může to být např. prohloubení vzdělávání
ve víře, „detox“ od světa sociálních sítí a médií,
abstinence od alkoholu či kouření. Charita nabízí již 11. rokem projekt Postní almužny. Je
to malá krabička – pokladnička, ale prostřednictvím více malých krabiček, jdou dělat
veliké, velmi pěkné a milosrdné skutky lásky pro člověka v nouzi.
Z dětství si vzpomínám na pěknou hračku – byl to kaleidoskop, který vytvářel nádherné
obrazy barevných střípků a bylo možné jej měnit do mnoha podob. Tak je tomu i s Postní
almužnou. Díky vybraným prostředkům (mohou to být drobné částky), můžeme pomáhat
potřebným a měnit jejich mnohdy smutné osudy. Můžeme jít i dál, být všímaví ke svému
okolí, upozornit na strádání člověka a oslovit pracovníka Charity Šternberk, nejlépe
pastoračního asistenta, který může pomoc zprostředkovat.
Jak začít? Vezměte si krabičku domů a střádejte do ní, třeba to, co jste záměrně nekoupili
nebo si odřekli. Vytvořte tak svůj vlastní barevný kaleidoskop a představte si za ním, třeba
mladou početnou rodinu, která nemá na zaplacení nutných potřeb pro děti nebo
momentálně splátku svých závazků, nebo staršího seniora, kterému chybí na doplatky léků,
osobu bez přístřeší, která nemá zimní obuv. Zaneste krabičku i svým přátelům, kteří kvůli
pandemii nebo z jiných příčin do kostela nemohou. Jsme sice uzavření v našich domovech,
ale neuzavírejme svá srdce. Na Květnou neděli přineste postničky zpět do kostela nebo do
Charity. Získané prostředky předává farnost Charitě Šternberk. Pak již nastupuje práce
pastoračního asistenta, většinou ve spolupráci sociálního pracovníka. Pomoc pro potřebné
probíhá formou finančního nebo věcného daru. Dále je zde také prostor pro pastorační
rozhovor a povzbuzení.
Naše Charita v letošním roce vstoupila do 30. roku své existence. Poslání ke službě pomoci
potřebným můžeme společně naplňovat. Děkuji Vám.
Bc. Pavlína Vyvozilová, zástupce ředitele a pastorační asistent
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ 2021:
Během letošní postní doby budou ve Šternberku pobožnosti křížové cesty:
v neděli ve farním kostele v 15:00 (zodpovědní za vedení nedělní pobožnosti viz dole)
21.2. – P. Antonín
28.2. – terciáři (SFŘ)
7.3. – muži
14.3. – ženy
21.3. – děti
28.3. – P. Josef
Po pobožnosti křížové cesty se společně pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství a
uctíme ostatky svatého kříže.
Pobožnost křížové cesty v přírodě na Velký pátek 2. dubna povede mládež.
„POSTNÍ DOBOU NA CESTĚ S JEŽÍŠEM“
Milé sestry a bratři, na postní dobu je pro nás všechny – děti i dospělé – připravena
následující aktivita: Liturgie není jen něčím, co slavíme v kostele, ale také jde o liturgii
žitou v každodennosti našich životů, o to víc v tuto nejasnou dobu, když je naše

shromažďování omezeno. Proto vás zveme, abyste si každý týden v neděli vzali 1-2 úkoly,
které budou od Popeleční středy vždy připraveny k vyzvednutí u vchodu na stolečku. Žlutá
barva je určena dětem do cca 15-ti let, zelená barva dospělým. V průběhu následujícího
týdne se zde objeví „postní cesta s Ježíšem“, skrze kterou budeme putovat k Velikonocím.
Za splnění úkolu přidáte jednu „stopu“ na cestu jdoucí přes jednotlivé neděle postní doby.
Úkoly jsou formulovány tak, abyste je splnili v jednom nebo více dnech daného týdne.
Prosíme, zapojme se do této aktivity, která nám umožní soustředěné prožívání postní doby.
INSPIRACE PRO POSTNÍ DOBU - POSTNÍ KAPKY
Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto
období přípravy na velikonoce s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím mobilní aplikace
(Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete každý den dostat krátké
inspirace. Více na www.postnikapky.cz.

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ (2. část)

2. Naděje jako „živá voda“, díky které můžeme pokračovat na své cestě
Samaritánka, kterou u studny Ježíš prosí, aby mu dala napít, nechápe, když jí říká, že by jí
mohl nabídnout „živou vodu“ (Jan 4,10). Zpočátku si samozřejmě myslí, že jde
o skutečnou vodu. Ježíš má ale na mysli Ducha Svatého, toho, kterého nám dá v plnosti ve
velikonočním tajemství, aby v nás rozlil naději, která nezklame. Když Ježíš oznamoval své
utrpení a svou smrt, zároveň zvěstoval naději: „třetího dne bude vzkříšen“ (Mt 20,19). Ježíš
hovoří o budoucnosti, která se před námi otevírá díky Božímu milosrdenství. Doufat s ním a
díky němu znamená věřit, že dějiny nekončí s našimi chybami, násilím, nespravedlností
a hříchem, které přibíjí na kříž Lásku. Znamená to čerpat z jeho otevřeného srdce Otcovo
odpuštění.
Žijeme v době plné obav, pociťujeme nejistotu a vlastní křehkost. Slova o naději proto mohou
provokovat. Ale postní doba je tu, abychom měli naději, abychom znovu obrátili svůj zrak
k trpělivosti Boha, který neustále pečuje o své stvoření, zatímco my s ním mnohdy nakládáme
špatně (srov. encyklika Laudato si´, č. 32–33, 43–44). Svatý Pavel nás důrazně vybízí k naději
v usmíření: „Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20). Když je nám odpuštěno ve svátosti smíření,
která je jádrem našeho obrácení, sami se stáváme šiřiteli odpuštění: když se dostane odpuštění
nám, můžeme ho zprostředkovat v ohleduplném rozhovoru, můžeme potěšit toho, koho zasáhla
bolest. Díky Božímu odpuštění můžeme svými slovy a skutky prožívat Velikonoce v duchu
bratrství.
Postní doba nás vybízí, abychom říkali „druhým slova, která povzbuzují, posilují, utěšují,
podněcují, a ne slova, která ponižují, zarmucují, popuzují, opovrhují druhým“ (Fratelli tutti,
č. 223). K tomu, abychom předali naději, mnohdy stačí „laskavý člověk, který je ochoten odložit
své obavy a starosti stranou a projevit zájem, obdarovat úsměvem, říct povzbudivé slovo,
naslouchat uprostřed všeobecné lhostejnosti“ (tamtéž, č. 224).
V usebrání a v tiché modlitbě obdržíme naději v podobě inspirace a vnitřního světla, které
vnese jas do úkolů a rozhodnutí našeho poslání. Proto je nezbytné usebrat se v modlitbě (srov.
Mt 6,6) a ve skrytosti se setkat s laskavým Otcem.
Prožívat postní dobu v naději znamená si uvědomit, že v Ježíši Kristu jsme svědky nové
doby, ve které Bůh „tvoří vše nové“ (srov. Zj 21,1–6). Přijmeme tak naději od Krista, který dal
svůj život na kříži a kterého Bůh třetího dne vzkřísil, a jsme připraveni „obhájit se před každým,
kdo se nás ptá po důvodech naší naděje“ (1 Petr 3,15).

