 EKUMENICKÁ BOHOSLUŢBA
Vrcholem právě probíhajícího týdne modliteb za jednotu křesťanů v našem městě bude
společná ekumenická bohosluţba křesťanských církví, která bude v neděli 20. ledna v 17:00
v kapli sv. Leopolda. Úsilí o jednotu je úkolem kaţdého křesťana, neboť po ní touţí sám Pán
Jeţíš. Projevme touhu plnit Kristovo přání účastí na ekumenické bohosluţbě.
 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
Setkání bude ve středu 23. ledna v 16:30 anebo v sobotu 26. ledna v 15:00. Pokud se
nebudete moci zúčastnit ani jednoho z nabízených setkání, tak je potřeba to předem
oznámit!!
 ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
Ve středu 23. ledna v 19:00 hod. bude na faře první letošní zasedání pastorační rady farnosti
Šternberk. Prosím o účast všech členů.
 MODLITEBNÍ TRIDUUM MATEK
Hnutí modliteb matek ve Šternberku Vás zve na společné modlitby za děti. Společné modlitby
začínají v pátek 25. ledna v 14:30 v kostele NST, v sobotu 26. ledna v 17:30 v kapli
sv. Leopolda a vyvrcholí v neděli 27. ledna v 14:00 v kapli sv. Leopolda.
 NEDĚLNÍ ADORACE
Pravidelná nedělní adorace bude v měsíci lednu mimořádně aţ čtvrtou neděli 27. ledna 2008.
 VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL
KDU Šternberk srdečně zve děti a rodiče na Velký dětský karneval, který se uskuteční v neděli
27. ledna 2008 od 15:00 hod. ve farních sálech areálu bývalého augustiniánského kláštera.
Vstupné: dospělí 20,- Kč; děti 10,- Kč. Program a skvělé občerstvení zajištěno.
 HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
Blíţí se Hromniční pouť matek, která se letos koná v sobotu 2. února 2008. 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.
Na stolečku, jak v kostelíčku, tak ve farním kostele, bude umístěn košíček, do kterého mohou
matky přispívat svým darem na zaplacení této svíce.
 VÝTĚŢEK Z PRODEJE PŘÁNÍ
Při prodeji vánočních přání a fotografií se vybralo ve Šternberku na papeţské misijní dílo
1992,50 Kč a v Horní Loděnici 410 Kč. Peníze jsme poslali na podporu bohoslovců na misiích.
Jana Smyčková
 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
Tříkrálová sbírka letošního roku je zdárně za námi. Celkový výnos ze sbírky tohoto roku byl
228 473, Kč. Loni pro srovnání 213 217,- Kč. Předloni 187 000,- Kč.
Koledovalo 67 skupinek koledníků ve Šternberku a dalších 24 obcích. Jak jsme jiţ informovali
65 % z této částky bude k dispozici přímo Charitě Šternberk a bude slouţit na nákup vozidla
pro pečovatelskou sluţbu. Zbývající část bude pouţita na humanitární pomoc u nás
i v zahraničí.Koledníčky jsme jiţ také odměnili filmovým představením Ratatouille, které nám
sponzoroval podnik VOP Šternberk.
Děkuji všem, kteří jste se na sbírce podíleli, i vám, kteří jste koledníčky přijali.
Omlouvám se také těm, ke kterým koledníci nepřišli, snaţíme se opravdu obejít celé město, ale
nepodaří se nám nikdy plně. Proto nosíme pokladničku také v neděli vzápětí po sbírce do
kostela. S přáním Boţího poţehnání do roku 2008 koordinátorka sbírky Zuzana Knopfová.

Nedělní Zvěstování
informátor pro farnosti
Šternberk, Mladějovice, Horní Loděnice a Jívová
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 20. LEDNA 2008
Ať se ti koří celá země, Boţe, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé jméno.
1. čt. - Iz 49,3.5-6 * Dám tě národům jako světlo, aby se spása má rozšířila až do končin země.
Ţl 40,2+4ab.7-8a.8b-9.10 * Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
2. čt. - 1Kor 1,1-3 * Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše.
Evangelium: Jan 1,29-34 * Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.

Evangelium stále opakuje pravdu o tom, kdo je Jeţíš. Je nositelem Ducha, je větší neţ Jan Křtitel,
je tím, kdo osvobozuje od hříchu. V Jeţíše je třeba uvěřit, Jan je navzdory vší své velikosti jen
svědkem těchto velkých skutečností.
NST 7:30 za farníky
Mladějovice 8:00 mše svatá
neděle 20. ledna
Farní kostel 9:00 za + synovce Zdeňka a za celou ţ. a + rodinu
2. neděle v mezidobí
Jívová 10:00 mše svatá
Sv. Leopold 17:00 ekumenická bohosluţba
pondělí 21. ledna
Sv. Aneţky, panny
NST 18:00 za + Jiřího Frýborta, + rodiče a za ţ. a + rodinu
a mučednice
úterý 22. ledna

Klášter 7:30 mše svatá

středa 23. ledna

NST (pro děti) 18:00

na poděkování P. Bohu za 20 let ţivota
s prosbou o jeho další pomoc

čtvrtek 24. ledna
Sv. Františka
Saleského, biskupa
a učitele církve
pátek 25. ledna
Svátek
Obrácení svatého
Pavla, apoštola
sobota 26. ledna
Sv. Timoteje a Tita,
biskupů

NST 10 – 12
NST 13:00
Psych. léčebna 15:30
Domašov n. B. 17:00

adorace Nejsvětější svátosti
Pohřeb paní Libuše Krtilové
mše svatá
mše svatá

neděle 27. ledna
3. neděle v mezidobí
Sbírka na opravy

Sv. Leopold 15:00 za + manţela a za ţivou a + rodinu
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 mše svatá
NST 7:30
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00
Sv. Leopold 14:00

za + Vlastimila Otevřela a za ţivou rodinu
mše svatá
za farníky
mše svatá
zakončení adorace

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 8,23b-9,3 * 2.čt. 1Kor 1,10-13.17 * Ev. Mt 4,12-23

