SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
31.1.: 1.čt. Dt 18,15-20* 2.čt. 1 Kor 7,32-35* Ev. Mk 1,21-28*
Lektoři: 7:30 – Nováková D., Šišková J.; 9:00 – Knopfová Z., Knopf P.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
31.1. – Šrámek K., Knopf P., Novák Š.
TRIDUUM MODLITEB MATEK- LEDEN 2021
Děkujeme všem maminkám, které se společně modlí za své děti. Svět potřebuje laskavá
mateřská srdce, která udržují rodinu, dodávají naději. Ježíš vám důvěřuje. Vaše modlitby za
děti i za duchovní děti, jsou velkým dílem, které tvoří budoucnost.
V tomto novém roce se znovu s chutí sejdeme k prosbám i chválám v rámci tridua MM
v pátek 29.ledna v 17.30 v kapli sv. Leopolda - doporučený text Gn 3,1–7;
v sobotu 30.ledna v 17.00 v kapli sv. Leopolda - Mt 5,20–24;
v neděli 31.ledna v 17.30 v kapli sv. Leopolda - Iz 45
,20–25
HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
Hromniční pouť matek se letos koná v sobotu 6. února 2021 ve farním kostele
Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Organizace bohoslužby bude ovlivněná
pandemickou situací. Abychom tuto bohoslužbu zprostředkovali i těm, které na pouť
nemohou letos přijít, oslovili jsme TV Noe s prosbou, zda by mohla vysílat bohoslužbu, a
tak ji nabídnout široké veřejnosti. Mši svatou bude celebrovat Msgre. Josef Nuzík,
pomocný biskup z Olomouce od 18.00 a přenáší TV Noe!
Prosím matky ze Šternberka, aby si na mši rezervovali místo na stránkách naší farnosti
(www.farnoststernberk.cz).
Na stolečku, jak v kostelíčku, tak ve farním kostele, je umístěna krabička, do kterých
mohou matky přispívat svým darem na zaplacení této svíce.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LEDEN 2021: za opětné sjednocení křesťanů pod jednou viditelnou hlavou Petrova
nástupce dle Kristova ustanovení.
TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
Zítra, 25. ledna, na svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, vyvrcholí Týden modliteb za
jednotu křesťanů.
TERMÍN KONÁNÍ SLAVNOSTI UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ
V tomto týdnu jsem z Olomouce dostal potvrzení, že slavnost udělování svátosti
biřmování ve Šternberku se bude konat v neděli 30. května 2021 v 10:00. Prosím, aby si
tento termín zapsali kandidáti svátosti biřmování a informovali i své kmotry.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ

24. LEDNA 2020
Č.4
Texty Božího slova dnešní neděle
1. čt. – Jon 3,1-5.10; 2. čt. – 1 Kor 7,29-31; Evangelium: Mk 1,14-20
Mezizpěv* Ukaž mi své cesty, Hospodine!
Šternberk F 7:30 za + rodiče Libuši a Rudolfa Krtilovy, za Boží
neděle 24. ledna
požehnání a ochranu Panny Marie pro rodiny
Břečkovu a Pascanu
3. NEDĚLE
Klášter
8:00
mše svatá
V MEZIDOBÍ
Mladějovice 8:30 mše svatá
/NEDĚLE
Farní kostel 9:00 za + rodiče a bratra Orságovy
BOŽÍHO SLOVA/
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Měsíční sbírka na
Jívová 11:00 mše svatá
opravy
Šternberk F 11:30 za + rodinu Olšaníkovu, + manžela a za Boží
požehnání pro živou rodinu
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 25. ledna
NST 18:00 za + Dagmar, + Vojtěch, + Antonína,
Svátek Obrácení sv.
Pavla, apoštola
za + rodinu a za duše v očistci
úterý 26. ledna
Klášter 7:30 mše svatá
Památka sv. Timoteje
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

a Tita, biskupů

středa 27. ledna
čtvrtek 28. ledna
Památka sv. Tomáše
Akvin., kněze a uč. církve

pátek 29. ledna
sobota 30. ledna

neděle 31. ledna
4. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + Emila Kusáka a za živou a + rodinu
Klášter 7:30 mše svatá
Šternberk F 17-18 adorace Nejsvětější Svátosti; svátost smíření
Klášter 7:30
Šternberk F 18:00
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Šternberk F 11:30

mše svatá
za Vojtěcha Sterra
mše svatá
mše svatá
na poděkování Pánu Bohu za 65 let života
a Boží požehnání do dalších let
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Brázdilovu a Bouchalovu
a za dar víry
mše svatá
mše svatá
mše svatá (volná intence)

Červeně označené termíny mší svatých znamenají nutnost rezervovat svoji účast na www.farnoststernberk.cz.
Rezervace jsou nutné také na mše svaté u sester kapucínek na tel.číslo: 731638895.

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.

KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI:
NÓTA K NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA

5. Zvláštní význam má ticho, které vede k meditaci a umožňuje, aby posluchači Boží slovo
niterně přijali.19

Papež František si přeje, abychom třetí neděli v liturgickém mezidobí slavili každý rok jako
neděli Božího slova.1 Připomíná tak všem, duchovním pastýřům i věřícím, význam
a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život. Odkazuje rovněž na vztah mezi Božím
slovem a liturgií: „Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě dějinami, posilněný
přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám a sytí nás. Bibli se nemáme věnovat
jednou do roka, ale po celý rok. Pociťujeme totiž naléhavou nutnost důvěrného spojení
s Písmem svatým i se Vzkříšeným, který nikdy nepřestává lámat chléb ve společenství
věřících. Z tohoto důvodu musíme dosáhnout důvěrné znalosti Písma svatého, jinak zůstane
naše srdce chladné a oči zavřené, protože jsme takoví, jací jsme, postiženi různými formami
slepoty.“2
Tato neděle je proto vhodnou příležitostí k tomu, abychom se znovu začetli do některých
církevních dokumentů3 a zvláště do Úvodu k mešnímu lekcionáři. Tyto dokumenty
představují syntézu teologických a pastoračních principů pro hlásání Božího slova ve mši,
ale platí také pro kterékoli jiné liturgické slavení (svátostí, svátostin, liturgie hodin).

6. Církev vždy věnovala zvláštní pozornost těm, kteří hlásají Boží slovo ve shromáždění:
kněžím, jáhnům a lektorům. Tato služba vyžaduje zvláštní vnitřní i vnější přípravu,
důvěrnou znalost hlásaného textu a nezbytný nácvik způsobu hlásání, aby se tak předešlo
jakékoli improvizaci.20 Je také možné zařadit před čteními krátké a výstižné úvody.21

1. Prostřednictvím biblických čtení, která se čtou při liturgii, Bůh mluví k svému lidu a
Kristus hlásá radostnou zvěst;4 Kristus je středem a naplněním celého Písma, Starého i
Nového zákona.5 Bohoslužba slova vrcholí čtením evangelia.6 Evangeliu se má prokazovat
náležitá úcta,7 která se projevuje nejen v gestech a odpovědích, ale také vůči samotnému
evangeliáři.8 Jedním z liturgických projevů, které jsou vhodné pro tuto neděli, by mohl být
vstupní průvod s evangeliářem9 nebo jeho položení na oltář,10 pokud se vstupní průvod
nekoná.
2. Uspořádání biblických čtení, které církev v lekcionáři nabízí, poskytuje poznání celého
Božího slova.11 Proto je třeba respektovat uvedená biblická čtení, nevynechávat je a
nenahrazovat jinými texty. Má se číst z překladu schváleného k liturgickému
užívání.12 Hlásání textů z lekcionáře sjednocuje všechny věřící, kteří mu naslouchají.
Porozumění struktuře a smyslu bohoslužby slova napomáhá shromážděným věřícím
k tomu, aby přijali Boží slovo, které zachraňuje.13
3. Responsoriální žalm se má zpravidla zpívat – jako odpověď církve, která se
modlí.14 Proto se má v každém společenství podporovat služba žalmisty. 15
4. V homilii, která vychází z biblických čtení, se v průběhu liturgického roku vysvětlují
pravdy víry a pravidla křesťanského života.16 „Pastýři mají v první řadě velkou
odpovědnost za vysvětlování Písma svatého a za zprostředkování porozumění Písmu.
Protože je knihou lidu, musí pociťovat všichni, kdo jsou povoláni ke službě Božímu slovu,
naléhavou nutnost otevřít ve svém společenství přístup k Písmu svatému.“17 Biskupové,
kněží a jáhni se musí cítit zavázáni vykonávat tuto povinnost se zvláštní obětavostí a musí
používat prostředky, které jim k tomu církev nabízí.18

7. Kvůli významu Božího slova nás církev vyzývá, abychom se starali o ambon, z něhož se
předčítá.22 Ambon není jen částí mobiliáře, ale místem, které odpovídá důstojnosti Božího
slova a souvisí s oltářem. Hovoříme přece o stole Božího slova a Kristova těla, a to jak ve
vztahu k ambonu, tak zejména ve vztahu k oltáři.23 Ambon je místo vyhrazené čtením,
responsoriálnímu žalmu a velikonočnímu chvalozpěvu. Mohou se však z něho konat
homilie a přednášet přímluvy. Není vhodné, aby se z něho četly komentáře, ohlášky nebo se
používal pro řízení zpěvu.24
8. Knihy, které obsahují úryvky Písma svatého, probouzejí v těch, kteří mu naslouchají,
úctu k tajemství Boha, který mluví k svému lidu.25 Z tohoto důvodu mají být z hodnotného
materiálu a udržovány v dobrém stavu. Není vhodné, když se liturgické knihy nahrazují
letáky, fotokopiemi a jinými pomůckami.26
9. Ve dnech před nedělí Božího slova nebo po ní se mají podporovat vzdělávací programy,
aby se tak upozornilo na hodnotu Písma svatého při liturgickém slavení. Může to být
příležitost k lepšímu poznání způsobu, jakým církev čte Písmo svaté (průběžně,
polosouvisle a typologicky), jaká jsou kritéria pro rozdělení biblických knih v mezidobí a
liturgických dobách, jaká je struktura nedělních a feriálních cyklů mešních čtení.27
10. Neděle Božího slova je také vhodnou příležitostí k prohloubení vztahu mezi Písmem
svatým a denní modlitbou církve (modlitba žalmů, kantik a biblických čtení). Je třeba
podpořit společné slavení ranních a večerních chval.28
Mezi mnoha svatými, kteří jsou svědky evangelia Ježíše Krista, může být příkladem svatý
Jeroným – kvůli své velké lásce k Božímu slovu. Jak papež František nedávno připomněl,
Jeroným byl „neúnavný učenec, překladatel, exegeta, hluboký znalec a vášnivý šiřitel
Písma svatého […]. V Písmu svatém, kterému naslouchal, nalezl Jeroným sám sebe, tvář
Boží i tvář bratrů a sester – a prohloubil svou lásku k životu ve společenství.“29
Tato nóta má přispět k tomu, abychom si ve světle neděle Božího slova znovu uvědomili,
jak důležité je Boží slovo pro nás věřící a pro náš život – počínaje jeho hlásáním při liturgii,
která nás vede k živému a stálému dialogu s Bohem. „Boží slovo slyšené a slavené,
zejména v eucharistii, živí a vnitřně posiluje křesťany a uschopňuje je k autentickému
evangelnímu svědectví v každodenním životě.“30
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, 17. prosince 2020.
Robert kardinál Sarah, prefekt

