 NEDĚLNÍ ADORACE
Dnes po mši svaté ve farním kostele bude vystavena Nejsvětější Svátost v kapli sv.
Leopolda. Tichá adorace bude do 14:00 hod. Poté bude zakončena poboţností matek,
které tak zakončí Modlitební triduum.
 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.
 SETKÁNÍ VEDOUCÍCH JEDNOTLIVÝCH RŦŢÍ ŢIVÉHO RŦŢENCE
Všechny vedoucí jednotlivých růţí ţivého růţence zvu na přátelské setkání, které se
uskuteční ve středu 30. ledna v 19:00 na faře. Prosím přijďte všichni.
 MINISTRANTSKÁ SCHŦZKA
Pravidelná schůzka ministrantů bude ve čtvrtek 31. ledna na faře v 15:30 hodin.

 SVÁTOST SMÍŘENÍ
Moţnost přijmout svátost smíření bude vţdy půl hodiny před kaţdou mší svatou.
Svatá zpověď před prvním pátkem bude ve Šternberku : ve středu od 17:30 v kostele
NST (pro děti), ve čtvrtek od 10:00 do 11:00 v kostele NST a v pátek 17:30 v sakristii
kaple sv. Leopolda .
 HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
V sobotu 2. února se uskuteční Hromniční pouť matek. Pouť je oslavou mateřství
a povzbuzením pro všechny matky, které se modlí za své děti. Opět přijedou matky
z blízka i daleka. Pouť začíná v 9:30 hod modlitbou radostného růţence. Mši sv.
v 10:00 hod celebruje otec biskup Josef Hrdlička. Pro přihlášené matky je připraven
ve 12:00 hod oběd v jídelně lesnického učiliště. Zde od 13:00 hod bude pro matky
duchovní obnova, kterou povede sestra Veronika Barátová z dolanské komunity
Blahoslavenství. Přijďte i matky z naší farnosti. Kvůli kapacitě jídelny nahlaste svou
účast, i kdyţ nebudete na obědě. Přineste sebou prosím jak je zvykem při duchovních
obnovách něco na občerstvení ke kávě. Pouť bude zakončena v 15:00 hod adorací
a svátostným poţehnáním ve farním kostele.
V pátek 1. února se budou péct na faře od 9:00 koláče. Modlete se za tuto pouť i za ty
kdo ji připravují.
 UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
V neděli 10. února 2008 bude při farní mši sv., ve Šternberku v 7:30 hod. a v 9:00
hod., v Mladějovicích v 8:00 hod. a na Jívové v 10:00 hod., udělována svátost
pomazání nemocných. V Hor. Loděnici bude v sobotu 9. 2. v 17:30 hod. Přihlášky:
jméno, farnost a datum narození. Odevzdejte do pátku 8. února v sakristii. Kaţdý, kdo
bude přijímat tuto svátost, má povinnost přijmout i svátost oltářní, coţ předpokládá
i svátost smíření. Svátost nemocných přijímají jen váţně nemocní a starší věkem.
Kaţdý mladší 60 let, ať se poradí nejdřív s farářem. Pokud víte o nemocných, kteří se

nemají moţnost dostat se do kostela, tak prosím nahlaste jejich jména na faře, abychom
jim mohli udělit svátost u nich doma.
 PŘEDSTAVENÍ PRVOKOMUNIKANTŦ
Dětí, které letos půjdou k prvnímu sv. přijímání, budou v neděli 3. února při mši sv.
v 9:00 ve farním kostele představeni farnosti. Domluva s rodiči bude ve středu
30. ledna po dětské mši sv. v kostelíčku. První sv. přijímání bude 18. května.
 SVATOBLAŢEJSKÉ POŢEHNÁNÍ
Příští neděli 3. února se po kaţdé mši sv. bude udílet svatoblaţejské poţehnání.
 POUŤ ZA NEMOCNÉ
Tak jako v minulých letech, tak i letos se uskuteční pouť, při které chceme myslet
a modlit se za naše nemocné. Cílem letošní pouti bude mariánské poutní místo Štípa
u Zlína. Kromě tohoto poutního místa budeme pěšky putovat ke kapličce na Svaté
Vodě u Malenovic. Termín pouti je stanoven na 16. února 2008. Odjezd ze Šternberka
bude v 8:30 hod. Závazné přihlášky se zálohou 150,- Kč můţete odevzdávat buď paní
Hesové nebo kostelníkům v sakristii.
 SBÍRKY NA JIRKU POSPÍŠILA
Jednou z nejvíce očekávaných událostí letošního roku v naší farnosti bude kněţské
svěcení a primiční mše svatá našeho rodáka Jiřího Pospíšila. To, ţe si Bůh z našeho
středu vybral svého sluţebníka, a tento mu velkoryse odpověděl, je pro nás všechny
velký dar.
Za dary se děkuje. Vyjádřeme tedy svoji vděčnost Bohu a Jirkovi i tím, ţe do začátků
Jirkovi kněţské sluţby mu přispějeme finančním darem (především bude potřebovat
auto). Dary určené pro našeho novokněze můţete nosit na faru. Také sbírka při
Hromniční pouti matek bude určena na tento účel. Kéţ Bůh odplatí vaši štědrost.
 ROK BIBLE - FARNOST PÍŠE BIBLI
Tento rok je v naší arcidiecézi rokem Bible. Smyslem je připomenout, ţe Bůh k nám
zcela konkrétně promlouvá skrze Písmo svaté. Na poslední pastorační radě jsme pojali
myšlenku, ţe by naše farnosti psali svou Bibli. Do tohoto projektu by byli zapojeni jak
staří, opisováním textů, tak děti, kreslením biblických příběhů. Podrobnější informace
o projektu „Farnost píše svou Bibli“ naleznete v příštím Zvěstování.
 PŘIHLÁŠKY DO SEMINÁŘE
V dnešním evangeliu jsme slyšeli o povolání prvních učedníků, aby se stali hlasateli
Boţího království. Toto poselství je stále aktuální, a tak si Pán Jeţíš povolává učedníky
nové. Pokud některý mladý muţ z našich farností pociťuje touhu následovat Pána
Jeţíše v kněţství, ať se nebojí obrátit na kněze.
Kontakt: 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

UČÍCÍ SE CÍRKEV – ROZTRŢKY V CÍRKVI
Uţ svatý Jan v knize Zjevení mluví o bludařích: Mikulášovcích, Balaamovi a Jezabel, kteří
holdovali smilství. Ve 4. století dokéti povaţovali hmotné lidské tělo za zlo, a proto tvrdili, ţe
Kristus – Bůh je nemohl vzíti na sebe, ţe měl jen tělo zdánlivé nebo nějaké „hvězdné“. Tedy
i Kristovo vykoupení, bylo podle nich jen zdánlivé.
Arianismus naopak popíral boţství Kristovo, tvrdil, ţe Kristus byl jen význačným, výjimečným
člověkem.
Nestoranismus hlásal, ţe v Kristu jsou nejen dvě přirozenosti ale i dvě osoby – boţská a lidská.
Panně Marii proto odepřeli titul Bohorodička, byla jen rodička „člověka Jeţíše“.
Monofyzité učí, ţe Kristus má jen jednu přirozenost, a to boţskou. Ta lidská zmizela v jeho boţství,
asi jako kdyţ kapka vína zmizí v mořském oceánu (Arméni, Koptové, Jakobité).
Monotheléti: v Kristu je jen jedna vůle a jediná činnost – boţská (k tomuto pojetí se hlásí
Maronité).
Pravoslavní – (ortodoxní): Císař Konstantin Veliký dal roku 313 svobodu církvi. Na březích
Bosporu a Dardanel vystavěl nové hlavní město říše římské, ryze křesťanské – Konstantinopol
(Cařihrad). Tamější biskup se cítil povznesen, jednak neuznával prvenství římského biskupapapeţe, ani jeho neomylnost. Vůči křesťanskému západu zde byl nedořešený teologický problém
nazírání na vnitřní ţivot Nejsvětější Trojice. Pravoslavní učí, ţe Duch svatý vychází jen z Otce,
katolíci vyznávají: „který z Otce i Syna vychází“ (Filioque). Definitivní odtrţení s pravoslavnými
nastalo za patriarchy Michaela Celuraliuse roku 1054. Katolíky a ortodoxní spojuje veliká úcta k
Bohorodičce. Obě církve jsou si nejbliţší vírou, svátostmi a věrností Kristu.
Starokatolická církev. Ta se odloučila od katolické po I. Vatikánském koncilu z důvodu nepřijetí
dogmatu o neomylnosti papeţe. Mají všech sedm svátostí i apoštolskou posloupnost.
Protestantská reformace v 16. století pod vedením M. Luthera a J. Kalvína znamenala odtrţení
téměř celé severní Evropy od církve katolické. Bohuţel, Evropa se jiţ před tím nacházela v dlouhé
krizi, daleko od zásad Kristových. Potřebovala obnovu. Tuto začíná koncil tridentský 1554-63 jehoţ
hlavním architektem je kardinál Karel Boromejský! Křesťanská společenství vycházející z Luthera
a Kalvína si ponechávají za základ Bibli a postupně opouštějí mnoho z tradice ústního podání. I z
Bible, psané tradice Církve, vytrhují knihy deutrokanonické, zvláště list Jakubův. Úctu k Panně
Marii, andělům a svatým odmítají. Platný mají křest, katolickému biřmování se podobá jejich
konfirmace.
Křesťanská společenství eschatologická – s vírou na brzký příchod Páně na tento svět:
Adventisté, Svědkové Jehovovi, Mormoni, Apoštolská církev, Armáda spásy (tato je víc sociální s
prvky vojenského řízení) a stále přibývají další.
Církev československá husitská nemá svůj základ „v kalichu“, ale v konkrétní podobě vznikla z
katolického modernismu. Prodělala vývoj od silně liberálního a modernistického chápání
křesťanství k hlubšímu chápání na podkladě biblickém.
Kdyby církev Kristova byla od počátku jednotná, byla by naprosto dokonalá, svatá, ba boţská,
nebyla by vůbec poznamenaná tímto reálným světem. Coţ ale není ani reálné. I Jeţíš Kristus, i kdyţ
se modlí, aby všichni jedno byli, jí předpovídá rozdělení ( Mk 13,21,22; Jan 15,6; Jan 16,31-33;)
Viz rodina se třemi dětmi. Kaţdé z nich má jiný názor na otce, matku. Problémy se mají řešit uvnitř
rodiny a ne rodiče opouštět. Není to dějinný obraz církve? Rozdělení křesťanských církví odporuje
Kristově vůli, který volal po jednotě (viz Jan 17,11). Roztrţky křesťanů jsou velkým pohoršením
světu! Poškozují hlásání evangelia všemu stvoření. Dnes se ekumenismus vyznačuje snahou po
vzájemné úctě, lásce a ohleduplnosti. Ovšem toto nestačí, třeba usilovat o pravdu, abychom
nakonec jedno byli, v jedné víře a v jedné Kristově církvi. Čím k tomu přispět? Být opravdovým
katolickým křesťanem... a modlitbou.
P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově

Nedělní Zvěstování
informátor pro farnosti
Šternberk, Mladějovice, Horní Loděnice a Jívová
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 27. LEDNA 2008
Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země!
Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni.
1. čt. - Iz 8,23b - 9,3 * V Galileji pohanů vidí lid veliké světlo.
Ţl 27,1.4.13-14 * Hospodin je mé světlo a má spása.
2. čt. - 1Kor 1,10-13.17 * Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky.
Evangelium: Mt 4,12-23 * Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše.

Končí etapa Janova, začíná etapa Jeţíšova působení, která je pro evangelisty vrcholem dějin spásy.
Jeţíš začíná své působení na území Galileje, kterou Izraelci opovrhovali jako okrajovým územím
rybářů a sedláků i jako polopohanským krajem. Ale v tomto kraji se naplňuje slovo proroka
Izaiáše (viz 1. čtení), Jeţíš si volí učedníky a zaznívá výzva k obrácení.
NST 7:30 za + Vlastimila Otevřela a za ţivou rodinu
Mladějovice 8:00 mše svatá
neděle 27. ledna
3. neděle v mezidobí
Farní kostel 9:00 za farníky
Sbírka na opravy
Jívová 10:00 mše svatá
Sv. Leopold 14:00 poboţnost a zakončení adorace
pondělí 28. ledna
Sv. Tomáše
NST 18:00 za + rodiče Kamarádovy a DO
Akvinského, kněze
a učitele církve
úterý 29. ledna
Klášter 7:30 mše svatá
středa 30. ledna

NST (pro děti) 18:00 za rodinu Švecovu

čtvrtek 31. ledna
Sv. Jana Boska,
kněze

NST 10 – 12 adorace Nejsvětější svátosti
Psych. léčebna 15:30 mše svatá

pátek 1. únor

Sv. Leopold 17:00 adorace Nejsvětější svátosti
Sv. Leopold 18:00 za obrácení syna a za víru celé rodiny

sobota 2. únor
Svátek Uvedení Páně
do chrámu

Farní kostel 10:00 poutní mše sv. za matky a jejich děti
Sv. Leopold 18:00 mše svatá

NST 7:30
Mladějovice 8:00
neděle 3. únor
Farní kostel 9:00
4. neděle v mezidobí
Jívová 10:00
Horní Loděnice 10:30

za dar víry
za farníky
za ţivou a + rodiny Kučerovu a Slámovu
mše svatá
mše svatá

V kapli sester kapucínek je mše sv. kaţdý den v 7:30 hod, v neděli v 7:00 hod..
Texty příští neděle: 1.čt. Sof 2,3;3,12-13 * 2.čt. 1Kor 1,26-31 * Ev. Mt 5,1-12a

