 MINISTRANTSKÁ SCHŦZKA
Schůzka ministrantů bude ve čtvrtek 17. ledna v 15:30. Prosím rodiče ministrantů, aby si se
svými chlapci přečetli první tři kapitoly z knihy Skutků apoštolů, neboť na této schůzce budou
ministranti soutěţit z jejich znalosti. Pokud se chlapcům podaří obstát, postoupí do děkanátního
kola ministrantské soutěţe pro rok Bible.
 TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŦ
V tomto roce uplyne sto let od vzniku společných modliteb za jednotu.
Původní "Oktáv jednoty církve" se poprvé slavil ve dnech 18. - 25.1.1908 z podnětu Paula
Wattsona, episkopálního kněze z Graymooru (New York). Data byla zvolena podle tehdejšího
katolického kalendáře: 18.1. si církev připomínala svátek Stolce sv. Petra (dnes 22.2.) a 25.1. se
i dnes slaví svátek Obrácení sv. Pavla.
První texty modliteb vznikají od 20. let minulého století v protestantských církvích. V r. 1968
vznikl první materiál pro "Týden modliteb za jednotu křesťanů", připravený společně Komisí
pro víru a řád Světové rady církví a sekretariátem Papeţské rady pro jednotu křesťanů.
Motto letošního týdne společných modliteb křesťanů je z listu svatého apoštola Pavla:
„V modlitbách neustávejte“.
Ekumenická bohosluţba bude ve Šternberku v neděli 20. ledna v 17:00 hod v naší kapli sv.
Leopolda.
 HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
Blíţí se Hromniční pouť matek, která se letos koná v sobotu 2. února 2008. 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. Matky z naší farnosti, které se
zúčastní celého programu včetně oběda, ať se nahlásí buď na faře nebo u p. Mejzlíkové.
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 ADORACE
Nedělní adorace se přesouvá aţ na čtvrtou lednovou neděli na závěr modlitebního tridua matek,
které začne v pátek 25. ledna v 14:30 hod adorací a mší sv. k Boţímu milosrdenství
v kostelíčku.
 SBÍRKY ZA MĚSÍC PROSINEC 2007
Šternberk
Sbírky
MladěHorní
Jívová
říjen
jovice
Loděnice
NST
Farní
sobota
2. 12.
9. 12.
16. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.

1880,2075,4240,2052,6220,3244,-

4645,4775,4906,4705,x
6390,-

x
x
540,220,-

26. 12.
30. 12.
1. 1.

1303,2135,1890,-

3877,3981,4320,-

x

x
x
708,x

610,555,1182,1270,2738,1220,-

373,260,442,357,426,533,-

482,530,305,362,3800,x

x
440,610,-

x
533,649,-

x
850,560,-

Babice (24.12.) – 1130,-Kč, Domašov u Št. (25.12.) – 505,-Kč, Hr.Petrovice (25.12.)
– 680,- Kč,
Všem, kteří jste přispěli svými dary upřímné Pán Bůh zaplať.

Nedělní Zvěstování
informátor pro farnosti
Šternberk, Mladějovice, Horní Loděnice a Jívová
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – 13. LEDNA 2008
Kdyţ byl Pán Jeţíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch svatý jako holubice
a ozval se hlas Otce: "To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil."
1. čt. - Iz 42,1-4.6-7 * Hle, můj Služebník, v němž jsem si zalíbil.
Ţl 29,1-2.3ac-4.3b+9b-10 * Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
2. čt. - Sk 10,34-38 * Bůh ho pomazal Duchem svatým.
Evangelium: Mt 3,13-17 * Jakmile byl Ježíš pokřtěn, viděl Ducha Božího, jak na něj sestupuje.

V tomto úryvku jsme svědky nádherného vztahu oboustranné lásky mezi Jeţíšem a Otcem. Jeţíš
se nechává pokřtít od Jana, aby z lásky naplnil Boţí vůli. Bůh pak ujišťuje Jeţíše, ţe on je jeho
milovaným Synem, ve kterém má zalíbení. Boţí hlas doprovázejí otevřená nebesa a sestupující
Duch. Právě tyto prvky jsou jasnými znaky Jeţíšova prorockého a mesiánského poslání. On je ten
„vyvolený Sluţebník, na kterého Bůh vloţil svého Ducha“. Duch jej uschopňuje k tomu, aby skrze
slova a činy zjevil Otcovu tvář.
NST 7:30 za + rodiče a bratry Nevtípilovy a za ţ. rodinu
neděle 13. ledna
Mladějovice 8:00 mše svatá
SVÁTEK KŘTU
Farní kostel 9:00 na poděkování Pánu Bohu za 45 let ţivota
PÁNĚ
Jívová 10:00 mše svatá
pondělí 14. ledna
úterý 15. ledna

NST 18:00 na poděkování P. Bohu za 70 let ţivota
Klášter 7:30 mše svatá

středa 16. ledna

NST (pro děti) 18:00 na poděkování P. Bohu za vyslyšení prosby

čtvrtek 17. ledna
Památka
sv. Antonína, opata
pátek 18. ledna
Památka Panny
Marie, Matky
jednoty křesťanŧ

NST 10 - 12 adorace Nejsvětější svátosti
Psych. léčebna 15:30 za ţ. a + rodinu Kohoutkovu a Koudelákovu
Hr. Petrovice 17:00 mše svatá

sobota 19. ledna

neděle 20. ledna
2. neděle v mezidobí

Nemocnice 15:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za manţelství rodičů
Hor. Loděnice 17:30
Sv. Leopold 18:00
NST 7:30
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00
Sv. Leopold 17:00

mše svatá
mše svatá
za farníky
mše svatá
za + synovce Zdeňka a za celou ţ. a + rodinu
mše svatá
ekumenická bohosluţba

V kapli sester kapucínek je mše sv. kaţdý den v 7:30 hod, v neděli v 7:00 hod..
Texty příští neděle: 1.čt. Iz 49,3.5-6 * 2.čt. 1.Kor 1,1-3 * Ev. Jan 1,29-34

