 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
Setkání bude ve středu 9. ledna v 16:30 anebo v sobotu 12. ledna v 15:00. Pokud se nebudete
moci zúčastnit ani jednoho z nabízených setkání, tak je potřeba to předem oznámit !!
 POZVÁNKA NA LIDOVÝ BÁL
Šternberská městská organizace KDU-ČSL Vás srdečně zve na Lidový bál, který se uskuteční
v sobotu 12. ledna 2008 v sálech bývalého Augustiniánského kláštera. Ples začne v 20 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina Sirius. Vstupné činí 80,- Kč. Předtančení, tombola a domácí
občerstvení zajištěno.
 VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
Všechny děti a jejich rodiče jsou srdečně zváni na Velký dětský karneval, který proběhne
v sálech bývalého Augustiniánského kláštera v neděli 13. ledna 2008. Začátek karnevalu bude
v 15 hodin a vstupné je pro dospělé 20,- Kč a pro děti 10,- Kč.
 HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
Blíţí se Hromniční pouť matek, která se letos koná v sobotu 2. února 2008. Program pouti začne
modlitbou růţence v 9:30. V 10:00 bude mše sv. s obětováním svíce a ofěrou matek. Hlavním
celebrantem bude otec biskup Josef Hrdlička. Po mši sv. je společný oběd a duchovní program
v jídelně lesnického učiliště s besedou se sestrou Veronikou Barátovou z dolanské Komunity
Blahoslavenství. V 15:00 ukončíme pouť závěrečnou adorací. V rámci Hnutí modlitby matek,
přijedou na pouť také maminky z mnoha míst Moravy. Prosím, abyste tuto pouť zahrnuli do
svých modliteb, aby tak přinesla své plody.
Tak jako kaţdý rok přinesou matky obětní svíci. Na stolečku, jak v kostelíčku, tak ve farním
kostele, bude umístěn košíček, do kterého mohou matky přispívat svým darem na zaplacení této
svíce.

Nedělní Zvěstování
informátor pro farnosti
Šternberk, Mladějovice, Horní Loděnice a Jívová
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – 6. LEDNA 2008
Hle, přichází Vládce a Pán, má v rukou královskou moc a vládu.
1. čt. - Iz 60,1-6 * Hospodinova velebnost září nad tebou.
Ţl 72,1-2.7-8.10-11.12-13 * Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.
2. čt. - Ef 3,2-3a.5-6 * Nyní bylo oznámeno, že také pohané mají stejná dědická práva.
Evangelium: Mt 2,1-12 * Přišli jsme od východu poklonit se králi.

Názvem “mudrci” (řecky “magoi”) se na východě označovali hvězdopravci. Tito mudrci byli
přivedeni ke Kristu hvězdou, která byla symbolem Mesiáše: “Vyjde hvězda z Jákoba, povstane
ţezlo z Izraele” (Nm 24,17). Vedle Boţího znamení hvězdy je pak další “průvodce” k nalezení
Krista: Písmo, které svědčí o narození Mesiáše v Betlémě (Mich 5,1). Klanění a dary jsou
tichým a zároveň výmluvným svědectvím, ţe toto dítě je mesiánským králem (Ţ 72,10-11).
Myrha patřila k drahocenným vonným látkám (viz Ţ 45,8; Pís 3,6; 4,14; 5,1.5.13). Mudrci,
představující pohanské národy, jsou vedle pastýřů dalšími svědky narozeného Mesiáše, který je
spasitelem nejen Ţidů, ale i pohanů.
NST 7:30 za dar zdraví
neděle 6. ledna
Mladějovice 8:00 mše svatá
SLAVNOST
Farní kostel 9:00 za + tatínka Kašpara a za celou ţivou rodinu
ZJEVENÍ PÁNĚ
Jívová 10:00 mše svatá

 VÝZNAMNÉ DNY FARNOSTI ŠTERNBERK V ROCE 2008:

pondělí 7. ledna

2. února – Hromniční pouť matek, s obětováním svíce, daru šternberských matek
6. února – Popeleční středa – vstup do doby postní
23. března – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Velikonoce
31. března – Slavnost Zvěstování Páně – patrocinium našeho farního kostela
5. dubna – Pouť manželů s obnovou manţelských slibů
konec dubna nebo začátek května – udílení svátosti biřmování
11. května – Slavnost Seslání Ducha svatého, Den matek
18. května – Slavnost Nejsvětější Trojice, Šternberské hody a první sv. přijímání dětí
28. června – kněžské svěcení našeho farníka Jiřího Pospíšila v Olomouci.
12. července – primice Jiřího Pospíšila ve Šternberku
28. července – Adorační den farnosti
8. října – výročí zasvěcení Panně Marii
26. října – Růžencová slavnost
17. listopadu – výročí posvěcení farního kostela (r. 1783), Dny rodu Šternberků
30. listopadu – 1. neděle adventní

úterý 8. ledna

Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, web: www.farnoststernberk.cz
P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117; P. Jan FRANTA, kaplan, janfranta@email.cz

středa 9. ledna
čtvrtek 10. ledna
pátek 11. ledna
sobota 12. ledna
neděle 13. ledna
SVÁTEK KŘTU
PÁNĚ

NST 18:00 za + Pavla Dobeše, ţivé rodiče, syna a dceru
Klášter 7:30 mše svatá
NST (pro děti) 18:00 za ţivou a + rodinu Kruţelovu a Hubáčkovu
NST 10 - 12 adorace Nejsvětější svátosti
Vincentinum 15:30 mše svatá
Domašov u Št. 17:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za ţivé a zemřelé členy rodiny
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá – za farníky
Sv. Leopold 18:00 mše svatá
NST 7:30
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00

za + rodiče a bratry Nevtípilovy a za ţ. rodinu
mše svatá
na poděkování Pánu Bohu za 45 let ţivota
mše svatá

Texty příští neděle: 1.čt. Iz 42,1-4.6-7 * 2.čt. Sk 10,34-38 * Ev. Mt 3,13-17

