NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
5. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ

21. BŘEZNA 2021 Č. 12

Texty Božího slova dnešní neděle

1.čt. Jer 31,31-34* 2.čt. Žid 5,7-9* Ev. Jan 12,20-33*
Mezizpěv* Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Šternberk F 7:30 za farníky
neděle 21. března
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
5. NEDĚLE V
Šternberk F 9:00 za + manžela, + Lucinku a za živou a + rodinu
DOBĚ POSTNÍ
Štěpánkovu, Dostálovu a Winklerovu
Újezd
u
Un.
10:00
mše svatá
Sbírka na opravu
Jívová
11:00
mše svatá
jižní věže farního
Šternberk
F
11:30
mše svatá (volná intence)
kostela
Šternberk F 15:00 pobožnost křížové cesty
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 22. března
NST 18:00 za nemocného syna a za + prarodiče z obou
stran
Klášter 7:30 mše svatá
úterý 23. března
Šternberk F 18:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
středa 24. března
NST 18:00 za uzdravení srdce a vztahu
Klášter 7:30 mše svatá
Šternberk 8:30 mše svatá
čtvrtek 25. března
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
SLAVNOST
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Šternberk F 18:00 za + Marii a Arnošta Fadrné, za živou
a + rodinu a za duše v očistci
Klášter 7:30 mše svatá
pátek 26. března
Šternberk F 18:00 za + tatínka a za živou rodinu
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
sobota 27. března
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F 7:30 za + rodiče Chabičovských
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
neděle 28. března
Šternberk F 9:00 na poděkování Pánu Bohu za 40. výročí přijetí
svátosti křtu
KVĚTNÁ NEDĚLE
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Šternberk F 14:30 pobožnost křížové cesty
Šternberk F 15:00 svátost smíření
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.

POUTNÍ SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ
PANNY MARII VE ŠTERNBERKU
PATROCINIUM FARNÍHO KOSTELA
čtvrtek 25. března

8:30 – mše svatá (celebruje Msgre. Antonín Basler, pomocný biskup)
18:00 - mše svatá (celebruje P. Antonín Pechal, farář)
19:00 – 20:50 modlitba za úctu k lidskému životu

V naší šternberské farnosti je to jeden z nejvýznamnějších dní v roce, neboť
patrocinium farního kostela (titulární zasvěcení) je svátkem farnosti, naší farní rodiny.
Všechny Vás srdečně zvu na tuto liturgickou slavnost do našeho farního kostela, při níž
můžeme získat plnomocné odpustky.
NAVÝŠENÍ MÍST VE FARNÍM KOSTELE A ZRUŠENÍ MŠE SVATÉ
Na jednání pastorační rady zazněl návrh, zda by bylo možné navýšit počet míst k sezení ve
farním kostele, čímž by se zvýšil i počet účastníků bohoslužby. Dohodli jsme se, že do
kostela budou přineseny další lavice a židle, což v praxi znamená: od příštího týdne se
počet účastníků mše svaté zvedne na maximálně 75. Zároveň bych Vás chtěl znovu
poprosit, abyste si před příchodem na mši svatou zarezervovali místo přes rezervační
systém, který najdete na stránkách naší farnosti farnoststernberk.cz (po spuštění úvodní
stránky klikněte v horní liště na „bohoslužby“; poté klikněte na „registrace mše svaté“;
otevře se vám kalendář; vyberte si a klikněte na termín; v registraci napište požadovaný
počet rezervací; tímto je vaše rezervace ukončena a my se na Vás budeme těšit). Ve všední
dny není rezervace nutná. Pokud byste chtěli přijít na mši svatou k sestrám, tak je nutné se
u sester telefonicky přihlásit.
Vzhledem k navýšení počtu účastníků bohoslužeb ve farním kostele se od příští neděle
ruší mše svaté, které začínaly v 11:30.
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ 2021 VE ŠTERNBERKU
Během letošní postní doby budou ve Šternberku pobožnosti křížové cesty:
21.3. v 15:00 – biřmovanci
28.3. v 14:30– P. Josef
Po pobožnosti křížové cesty se společně pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství a
uctíme ostatky svatého kříže.
2. DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ
První modlitební setkání v rámci duchovní přípravy na slavnost biřmování proběhne
v pátek 26. března. Zahájíme slavením mše svaté v 18:00, po níž bude následovat cca
půlhodinová modlitba. Zváni jsou nejen biřmovanci, ale také kmotři a kmotry biřmovanců a
ostatní farníci.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Slavnost Zvěstování Páně (25.3.): 1.čt. Iz 7,10-14 * 2.čt. Žid 10,4-10 * Ev. Lk 1,26-38*

18:00 – Hýžová L., Nikl V.
NEDĚLE (28.3.): 1.čt. Iz 50,4-7* 2.čt. Flp 2,6-11* Ev. Mk 14,1-15,47*

7:30 – Martinková L.; Chmelová F.; 9:00 – Svatoňovi, Vyvozil M.

PŘEDVELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
Ve Šternberku bude na Květnou neděli 28. března od 15:00 ve farním kostele.
Šternberk
Jívová
Mladějovice
Újezd u Uničova

Neděle 28.3. – 15:00 – 17:00 hod.
Neděle 28.3. – 11:45 – 12:30 hod.
Neděle 28.3. – 8:00 – 8:30 hod.
Neděle 28.3. – 11:00 – 12:00 hod.

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SVATÉM TÝDNU
Květná Zelený Velký Bílá sob.
neděle čtvrtek pátek Vigilie
Šternberk F
9:00
18:00 18:00
19:00
Šternberk F
7:30
Mladějovice
8:30
16:30
H. Loděnice 17:30/So
Jívová
11:00
16:30
Újezd
10:00
18:00 18:00
19:00

Velikonoční
neděle
9:00
7:30
8:30
11:45
11:00
10:00

Velikonoční
pondělí
9:00
15:00
10:30/Hr. Petr.
-

POSTNÍ ALMUŽNA - ODEVZDÁVÁNÍ KRABIČEK
Příští neděli 28. března, prosím, odevzdejte krabičky, do kterých jste přispívali během
doby postní. Pokladničky odevzdávejte po mši svaté při východu z kostela.
ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE2021
MLÁDEŽE2021 BUDE ON-LINE
Setkání se bude konat vysílat přímo ze srdce arcidiecéze – z olomoucké katedrály sv.
Václava. Hlavní sobotní program začne v 9:30 modlitbou, po které následuje katecheze,
„off-line“ program, talkshow a v 16:00 pak mše svatá. Zúčastnit se ale lze i předprogramu
v pátek 26. března: začíná v 19:00 a jeho hlavní náplní bude večer chval. Více
informací: mladez.ado.cz/adsm-2021.

Bratři a sestry,
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako
minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti
k církvi dobrovolná.
Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl
v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za
posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika

změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala
statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice
je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 %
obyvatelstva.
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste
vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím
napsali buď Církev římskokatolická nebo Církev řeckokatolická podle toho, které církve
jste členem.
Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke
své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným
partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme,
že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady,
média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či
katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině
sčítaných, se už nikdy nedozvíme.
Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a
zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve
nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí
kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí
nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její
lepší kredit.
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi,
i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).
Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme
katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.
Ze srdce vám žehnají biskupové Čech, Moravy a Slezska
ROZEZNÍ SE ZVONY ZA OBĚTI PANDEMIE
V pondělí 22. března 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi.
V průběhu následujících dvanácti měsíců zemřelo v souvislosti s pandemií virového
onemocnění covid-19 dalších více než dvacet tisíc našich spoluobčanů. Mnohé další oběti
patrně nejsou zahrnuty ve statistikách. Je jisté, že počet se ještě zdaleka neuzavřel.
„Vyzýváme ke společné minutě ticha v pravé poledne v pondělí 22. března. Přispěje-li
k této vzpomínce vyzvánění kostelních zvonů, připomínka památky obětí v médiích či
důstojné a všech politických motivů prosté vzdání úcty obětem z úst veřejně působících
osobností, budeme si jako společnost moci říct, že jsme nenechali zvítězit lhostejnost a
nezájem o osudy druhých,“ stojí ve výzvě občanské iniciativy „Minuta ticha“, která tuto
akci pořádá. V pondělí 22. března 2021 v době od 12:00 budou znít kostelní zvony jako
připomínka a symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti s touto nemocí a jako
vyjádření podpory pozůstalým.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
BŘEZEN 2021: za dar moudrosti pro ty, kteří mají odpovědnost za druhé

