křesťanským životem, prochází světlem zmrtvýchvstání, které prozařuje city, postoje a
rozhodnutí každého, kdo chce jít za Kristem.
Podmínkou a důkazem našeho obrácení je půst, modlitba a almužna, jak je hlásá Ježíš
(srov. Mt 6,1–18). Cesta chudoby a odříkání (půst), pomoc a láskyplný přístup ke
zraněnému (almužna) a synovský rozhovor s Otcem (modlitba) nám umožní vyjádřit
upřímnou víru, živou naději a činorodou křesťanskou lásku.
1. Víra nás zve, abychom přijímali pravdu a stali se jejími svědky před Bohem a přede
všemi našimi bratry a sestrami
Přijmout a žít pravdu zjevenou v Kristu znamená v této postní době nechat se
především proniknout Božím slovem, které církev předává z generace na generaci. Tato
pravda není intelektuálním konstruktem, vyhrazeným několika vybraným, nadřazeným a
důstojným. Je poselstvím, kterého se nám dostalo a kterému můžeme porozumět inteligencí
svého srdce, pokud bude otevřené pro nezměrného Boha, který nás miloval dříve, než jsme
si to sami uvědomili. Touto pravdou je sám Kristus. Zcela na sebe vzal naše lidství, a tím se
stal cestou – náročnou, ale otevřenou všem – která vede k plnosti života.
Ti, kdo prožijí půst v odříkání a v prostotě svého srdce, objeví Boží dar a pochopí, že
jsme stvořeni k Božímu obrazu a podobě a v něm dojdeme plnosti. Ten, kdo přijme
chudobu a postí se, stává se chudým s chudými a „shromažďuje“ bohatství lásky přijímané
a sdílené. Takto chápaný a žitý půst nám pomáhá milovat Boha a bližního. Jak učí sv.
Tomáš Akvinský, láska je jako „hnutí zaměřující se pozorností na druhého tak, že se
milující ,považuje za spojeného s ním v jedno‘“ (encyklika Fratelli tutti, č. 93).
Postní doba je dobou víry neboli dobou, kdy přijmeme Boha do svého života a
dovolíme mu, aby si u nás „učinil příbytek“ (srov. Jan 14,23). Postit se znamená osvobodit
svůj život ode všeho, co ho okupuje, od přemíry informací – pravdivých či nepravdivých –,
spotřebních produktů, abychom otevřeli brány svého srdce tomu, který k nám přichází zcela
chudý, ale „plný milosti a pravdy“ (Jan 1,14); Syn Boha Spasitele.
(pokračování příště)
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU

POPELEČNÁ STŘEDA (17.2.): 1.čt. Jl 2,12-18* 2.čt. 2 Kor 5,20-6,2* Ev. Mt 6,1-6.16-18*
9:00 – Suk O., Břečková L.; 18:00 – Kusmič J., Šrámek K.
NEDĚLE (21.2.): 1.čt. Gn 9,8-15* 2.čt. 1 Petr 3,18-22* Ev. Mk 1,12-15*
NST – Nováková D.; Šišková J.; ZPM – Nováková V., Bajer T.

ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
17.2. – Smyčkovi.
21.2. – Richter S., Máčala M., Marghold M.
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
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

14. ÚNORA 2021

Č. 7

Texty Božího slova dnešní neděle

1.čt. Lv 13,1-2.44-46* 2.čt. 1 Kor 10,31-11,1* Ev. Mk 1,40-45*
Mezizpěv* Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.
Šternberk F 7:30 za + rodiče Šiškovy, za + Vojtěcha a Ludmilu
Vláčilovy a za duše v očistci
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 14. února
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou
6. NEDĚLE
o Boží požehnání do dalších let a za ž. a +
V MEZIDOBÍ
rodinu Vyvozilovu, Krupovu a Fadrnou
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 11:30 mše svatá (volná intence)
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 15. února
NST 18:00 mše svatá (volná intence)
úterý 16. února
středa 17. února
POPELEČNÍ
STŘEDA
Den přísného postu

čtvrtek 18. února

Klášter 7:30 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za usmíření v rodině a v rodinách
Farní kostel 18:00 mše svatá (volná intence)
Klášter 7:30
NST 11-12
Hlásnice 18:00
Farní kostel 17-18
Klášter 7:30
Farní kostel 18:00

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
adorace Nejsvětější Svátosti

mše svatá
na poděkování za dar života vnuka Ladislava
pátek 19. února
a za Boží požehnání a ochranu pro rodinu
Kolčavovu
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá /od 17:00 adorace NS a svátost smíření/
sobota 20. února
Klášter 18:00 mše svatá
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 mše svatá (volná intence)
DOBĚ POSTNÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 11:30 za farníky
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.

NA POPELEČNÍ STŘEDU 17. ÚNORA 2021 VSTOUPÍME DO POSTNÍ DOBY!
POSTNÍ ŘÁD:
* Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivost od masa i újma
v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let)
* Každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost, je dnem pokání.
* Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba.
* Celá postní doba je časem kajícnosti církve.
* Před každým svatým přijímáním je eucharistický půst aspoň hodinu.
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.
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.
PROHLUBOVÁNÍ VÍRY SKRZE SETKÁNÍ S BOŽÍM SLOVEM (SPAM)
Pro ty, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování, je v sakristii připraven „SPAM
deník“. Prosíme biřmovance, aby si jej vyzvedli a samostatně doma vyplňovali. Jedná se o
možnost krátkého každodenního zastavení se s Božím slovem, krátkou vlastní meditací a
modlitbou. Pro další zájemce jsou k dispozici tyto SPAM deníky u bočního vchodu. Pokud
je to ve vašich možnostech, přispějte částkou 100,- Kč na tyto knížky. Věříme, že mohou
být příležitostí vašeho osobního setkání s Ježíšem prostřednictvím úryvků Božího slova.
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.

POSTNÍ ALMUŽNA
Tak jako minulé roky, tak i letos můžeme svoje úsilí o obnovu srdce spojit s pomocí
potřebným formou postní almužny. Skládací schránka: slouží k připomenutí tohoto
našeho úsilí během postní doby a ke střádání peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili.
Svou „almužnu“ do ní vložte po zralé úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik
jste byli ve svém postním snažení úspěšní. Ke konci postní doby, na Květnou neděli,
doneste schránku do kostela, kde ji můžete odevzdat na určené místo. Peníze pak použije
církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.
Bratři a sestry
Vzhled letošní postní kasičky vyvolává dojem kapek rosy. Vzpomněl jsem si na svou túru
hřebenovkou Beskyd, kterou jsem absolvoval za mlada. Určitě jsem si vzal s sebou něco
k jídlu, ale nic k pití. Od „smrti žízní“ mne zachránily kapky rosy na jehličkách smrků,
které jsem lízal, abych aspoň trochu žízeň zahnal. Vtom jsem si všimnul, že po stezce jde
další turista, který mne se zájmem sleduje. Trochu jsem se zastyděl… On mne předešel - a
po chvíli chůze jsem zase já zastihl jeho, jak se osvěžuje stejným způsobem. Prostě, příklady
táhnou. Můžeme vidět určitou podobnost mezi kapkami rosy a dobrými skutky,
kterými můžeme my osvěžovat druhé. A ty dobré skutky také mohou rozzářit něčí život nebo
svět kolem nás Kolik kapek rosy je potřeba, aby svlažily zemi, kolik je potřeba dobrých
skutků, aby byl svět lepší… Může nás napadnout, že těch pár kapek, které vzejdou z našich
drobných odřeknutí, svět nezmění. Nenechejme se takovými myšlenkami odradit. Matka
Tereza jednou řekla: „Sami víme, že to, co děláme, je kapkou do moře. Ale kdyby tahle
kapka v moři nebyla, chyběla by tam.“ V kapce rosy se odráží světlo a krásně září všemi
barvami; stejně tak je mnoho způsobů („barev“) konání dobra. Může být mnoho možností,
co si odřeknout a obnos za odřeknuté vhodit do kasičky. Je jistě mnoho lidí, kteří potřebují
pomoc. Kdo to je v mém okolí? Pokuste se, prosím, vhodnou formou sdělit knězi či místní
Charitě, pokud ve Vašem okolí je někdo v nouzi. Pomoci a osvěžit realitu těžké životní
situace může i Postní almužna. Nabídnete, prosím, postní kasičky i těm, kteří nyní
kvůli pandemii do kostela nemohou chodit. Přeji Vám a vyprošuji vytrvalost v dobrém.
Mons. Bohumír Vitásek
prezident ACHO

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ

Milé sestry a milí bratři,
když Ježíš svým učedníkům vysvětluje, že svým
utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním plní Boží vůli,
zároveň jim odhaluje hluboký význam svého poslání a
zve je, aby se k němu připojili pro spásu světa.
Když se ubíráme postní cestou k velikonočním
svátkům, připomínáme si toho, který se „ponížil a byl
poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2,8).
V této době obrácení obnovujeme svou víru, čerpáme
z „živé vody“ naděje a otevřeným srdcem přijímáme Boží lásku, která nás přetváří v sestry
a bratry v Kristu. O velikonoční noci obnovíme své křestní závazky, a tak se skrze Ducha
Svatého znovu zrodíme jako nové ženy a noví muži. Cesta postní dobou, stejně jako cesta

