 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
Setkání bude ve čtvrtek 7. února v 16:45 anebo v sobotu 9. února v 15:00.
 UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
V neděli 10. února 2008 bude při mši svaté, ve Šternberku v 7:30 hod. a v 9:00 hod., v
klášterním kostele sester kapucínek v 7:00, 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, což
předpokládá i svátost smíření (využijte rozšířené možnosti přijmout sv. smíření v tomto
týdnu – viz rozpis bohoslužeb). 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.
 ROK BIBLE - FARNOST PÍŠE BIBLI
Letošní rok je v olomoucké arcidiecézi rokem Bible. Smyslem je prohloubit své
znalosti a znovuobjevit kolik inspirace a útěchy obsahuje Boţí slovo pro náš ţivot víry.
V minulém Zvěstování jsem se zmínil o tom, ţe by si naše farnost mohla psát svou vlastní
Bibli. V čem tedy spočívá myšlenka projektu „Farnost píše svou Bibli“?
V jubilejním roce organizovala Česká biblická společnost celostátní akci Píšeme bibli - na
mnoha místech republiky účastníci opisovali jednotlivé verše bible v českém ekumenickém
překladu na samostatné archy, ty pak byly svázány do šesti svazků a vystaveny v novém Domu
Bible.
Samozřejmě je nereálné, abychom v naší farnosti opsali celou Bibli, přesto bychom se
mohli pokusit opsat alespoň některé její knihy. Byl bych nesmírně rád, kdyby se do opisování
Bible zapojili všichni farníci – starší vlastním opisováním a děti tím, ţe k opsanému textu
namalují obrázek (coţ předpokládá, ţe jim k tomu rodiče poskytnou inspiraci malou
katechezí). Vzhledem k tomu, ţe se o nedělích čte evangelium Matoušovo, začali bychom
touto knihou.
Postup by byl následující: v sakristii si po mši svaté budete moci vyzvednout
vytištěný text určitého úryvku a spolu s ním arch papíru na nějţ budete text opisovat. Kdyţ si
pro úryvek přijdou rodiče s dětmi, tak rodiče se staršími dětmi mohou opisovat, děti neznalí
psaní připojí obrázek k opsanému textu. Na spodek listu ještě připojí autoři své podpisy a
nejpozději do jednoho měsíce od vyzvednutí textu odevzdají opět v sakristii. Jednotlivé listy
budou později svázány do jednoho či více svazků a stanou se vzácným dědictvím naší farní
rodiny.
Akce „Farnost opisuje Bibli“ odstartuje na první postní neděli, tedy 10. února.
Věřím, ţe za několik let se tak „naše Bible“ stane působivým svědectvím o touze naší
generace nejen Boţí slovo opisovat, ale také ho ţít. Kéţ aktivní zapojení se do opisování Bible
v nás roznítí lásku k Boţímu slovu.

POUŤ ZA NEMOCNÉ DO ŠTÍPY
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, starší
poutníci navštíví hrob sluţebnice Boţí Aničky Zelíkové v Napajedlích. Dalším cílem bude
nedávno postavený kostel ve Zlíně. 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. Prosím, abyste se přihlašovali do soboty 9.
února!

 NA POPELEČNÍ STŘEDU VSTUPUJEME DO DOBY POSTNÍ
Půst může pro mne znamenat:

opustit to, co nám brání přiblížit se Bohu ...
dopustit to, že x-leté koleje v duchovním životě se změní...
odpustit to, co brání hlubšímu vztahu k druhým ...
vpustit do svého srdce více světla Boží lásky ...
připustit to, že Bůh je dosti mocný mne změnit ...
PUSŤ se do toho,On ti pomůže!
Do doby postní, která je jedinečnou příleţitostí dotýkání se pravdy o Bohu, o nás i o našich
bliţních, Vám vyprošujeme poţehnání P. Antonín, P. Jan a P. Augustin.
 SBÍRKY ZA MĚSÍC LEDEN 2008
Sbírky
leden
1. 1.
6. 1.
13. 1.
20. 1.
27. 1.

NST
1890,1604,1789,2328,2682,-

Šternberk
Farní
4320,3920,4044,4303,5180,-

Mladějovice
610,420,885,1070,325,-

sobota
610,900,420,436,-

Horní
Loděnice
649,457,312,280,964,-

Jívová
560,401,421,445,680,-

 HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ V ROCE 2007
Šternberk
Zůstatek k 1.1.2007
Příjmy celkem
Nájem
Sbírky během roku
Dary
Úroky
Dotace
Ostatní příjmy(reţie nájmů)
Výdaje:
Bohosluţebné a ostatní výdaje
Reţie: elektřina, plyn, voda,
telefon, *
Opravy kostela a fary
Mzdy
Půjčka
Sbírky – odvody celkem
bohoslovci
misie
svatopetrský haléř
církevní školství
havarijní fond
Boţí hrob
Rozdíl příjmy - výdaje
Zůstatek

Mladějovice

Hor.Loděnice

Jívová

163 364
1 109 202
64 540
467 305
101 200
478
207 040
215 782
1 112 322
35 188

75 284
72 491
12 000
58 069

2000
27 083
5 699

44 897
33 638
0
33 216
0
422
0
0
14 274
0

467 506

10 597

7 014

31 855

452 585
80 212
50 000
76 831
12 500
27 331
18 500
10 000
5 500
3 000
- 3 120
110 244

2192

0
0
0
7 260
1 000
3 210
1 700
1 000
100
250
19 364
64 261

168 987
8 400
0
5 769
1 023
1 473
1 093
800
400

422

8 595
1 900
4 045
1 000
900
300
450
45 408
120 692

*kancelář, revize, pojistky, farní auto, drobné opravy a údrţba na faře a v kostele

134 914
82 743
4 100
45 570
22 000
197
10 000
876
82 743
1 221

212 663
1 425

Nedělní Zvěstování
informátor pro farnosti
Šternberk, Mladějovice, Horní Loděnice a Jívová
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 3. ÚNORA 2008
Přispěj nám, Boţe, na pomoc a shromáţdi svůj lid, abychom chválili tvé svaté jméno.
1. čt. - Sof 2,3; 3 12-13* Zanechám uprostřed tebe lid pokorný a chudý.
Ţalm - Ţl 146 * Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
2. čt. - 1 Kor 1, 26-31* Bůh si vyvolil ty, kteří jsou ve světě bezmocní.
Evangelium: Mt 5,1-12a* Blahoslavení chudí v duchu.
Blahoslavenství lze také nazvat „cestami úspěchu podle Boţí moudrosti“. Jsou příslibem
i poţadavkem současně. v této perspektivě jsou tedy blaţení chudí v duchu - ti, kteří nic
nenalhávají Bohu, sobě, ani druhým; ti, kteří uznávají Boţí svrchovanost a svou závislost na
něm. Blahoslaveni jsou zcela jiní neţ lidé pyšní na svou soběstačnost
NST 7:30 za dar víry
Mladějovice 8:00 za farníky
neděle 3. února
Farní kostel 9:00 za ţivou a + rodiny Kučerovu a Slámovu
4. neděle v mezidobí
Jívová 10:00 mše svatá
Horní Loděnice 10:30 mše svatá
pondělí 4. února
úterý 5. února
Sv. Agáty, panny
a mučednice
středa 6. února
POPELEČNÍ
STŘEDA

NST 18:00 za křesťanskou výchovu dětí
Klášter 7:30 mše svatá

Klášter 7:30 mše svatá
Hor. Loděnice 15:00 mše svatá (od 14:30 svatá zpověď)
Farní kostel 18:00 za + Miloslava Chabičovského, manţelku a za
ţivou rodinu (od 16:30 svatá zpověď)
den přísného postu
NST 10 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti (do 11 sv.zpověď)
čtvrtek 7. února
Psych. léčebna 15:30 mše svatá
Mladějovice 17:00 mše svatá (od 16:30 svatá zpověď)
Jívová 17:00 mše svatá (od 16:30 svatá zpověď)
pátek 8. února
Sv. Leopold 18:00 na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní a za
Boţí pomoc a ochranu (od 17:00 sv.zpověď)
Hor. Loděnice 17:30 za farníky
sobota 9. února
Sv. Leopold 18:00 mše svatá
NST 7:30 za rodinu Břečkovu a Pascanovu
Mladějovice 8:00 mše svatá
neděle 10. února
Farní kostel 9:00 za + rodiče Procházkovi a za sourozence
1. neděle postní
Jívová 10:00 mše svatá
Farní kostel 15:00 kříţová cesta
V kapli sester kapucínek je mše sv. kaţdý den v 7:30 hod, v neděli v 7:00 hod.
Texty příští neděle: 1.čt. Gn 2, 7-9; 3,1-7 * 2.čt. Řím 5,12-19 * Ev. Mt 4,1-11

UČÍCÍ SE CÍRKEV – BOŽÍ PLÁN S ČLOVĚKEM
Bůh, Stvořitel – základní pravda vesmírného dění. Člověk jako muţ a ţena je stvořen
Bohem, aby byl jeho obrazem podle jeho podoby. (srov. Gen. 5,1-2 „V den, kdy Bůh stvořil
člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je
stvořil, dal jim jméno Adam /to je Člověk/“- ekum. překlad)
Člověk má rozum a svobodnou vůli; je schopen poznávat a svobodně milovat svého Stvořitele,
i sebe a vše ve světě, obětovat Bohu celé stvoření jako díkůvzdání a být vyvýšen k věčnému
ţivotu s Bohem. Vše na zemi stvořil Bůh pro člověka, člověka však stvořil pro sebe. Člověk ve
své lidské přirozenosti spojuje svět duchovní a hmotný. (Má osobní důstojnost, není jen něco,
ale někdo!)
Všichni lidé tvoří jednotu lidského rodu, mají společný původ od Boha. Všichni jsou Bohem
stvořeni, krví Kristovou vykoupeni a k věčné blaţenosti oprávněni. Z toho má plynout vzájemná
láska mezi nimi.Bohem stvořený člověk tvoří jednotu duše a těla. Duch a hmota tvoří v člověku
jedinou přirozenost lidskou. I tělo má tím podíl na důstojnosti Boţího obrazu a jednou jako
vzkříšené i na blaţenosti nebe. Duchová duše nepochází od rodičů, je bezprostředně stvořena
Bohem v okamţiku početí člověka. Rodiče jsou přímými spolupracovníky Boţími. Z toho plyne
jejich důstojnost i odpovědnost – i všech ostatních, kteří rozhodují o počatém člověku. Navíc
duše lidská je nesmrtelná, ve chvíli vzkříšení se opět spojí s tělem.
Do ideálního plánu Boţího s člověkem zasáhl nešťastně hřích. Nejprve vzpoura andělů, kteří
svobodně odmítli slouţit Bohu a jeho plánu. Tím se z nich stali ďáblové. A tito zasáhli do
počátečního blaţeného stavu člověka a celé následné lidské generace. Člověk byl stvořen
Bohem ve stavu svatosti, přátelství s ním, a k tomu mu byla přidána bezbolestnost, tělesná
nesmrtelnost a rajská blaţenost.
Vše mělo přejít i na celé lidské pokolení. Tento rajský stav záviděl lidem ďábel. Snaţil se vše
zvrátit a přivést do svého bolestného stavu. Člověk pokoušený ďáblem nechal ve svém srdci
vyhasnout důvěru ke svému Stvořiteli, neuposlechl „příkazu nejíst a ani výstrahy smrti“ (Gen.
2,17 „Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš
smrti.“) Chtěl rozhodovat o tom, co je dobré a co zlé. A důvěřoval lákavým slibům ďáblovým,
čímţ pohrdl láskou svého Stvořitele a stejně tak i láskou ke svému Stvořiteli. Tím Adam s Evou
ztratili pro sebe i pro všechny lidské bytosti prvotní svatost, spravedlnost a přišel na svět hřích,
nevědomost, utrpení, ţádostivost a smrt. Také nebe bylo zavřeno. Lidská přirozenost není sice
zcela zkaţená, ale je raněna, oslabena a kloní se raději k tomu horšímu neţ k tomu dobrému.
O dobro musí těţce usilovat.
Bůh nenechal člověka napospas. Uţ v ráji jej utěšuje, na svět přijde ţena, která bude mít dítě
a to potře hlavu ďábla (Gen.3,15 „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě
její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“). Toto je první zvěst o Mesiáši – Vykupiteli.
Pád našich prarodičů moţno nazývat „šťastnou vinou“, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený
a velký (velikonoční vigilie). Tento svět je stvořen a udrţován Stvořitelovou láskou, upadl sice
do otroctví hříchu, ale Ukřiţovaný a Zmrtvýchvstalý Kristus, jenţ zničil moc zlého jej
osvobodil.
Dědičný hřích není osobní hřích jednotlivých lidí, ale je hříchem lidské přirozenosti, který
přechází na kaţdého člověka – vyjma Panny Marie. Člověk je od něho osvobozen přijetím
svátosti křtu. Bohuţel tolik lidí si neuvědomuje hodnotu a důleţitost tohoto úkonu, čímţ riskuje
celou svou věčnost.
Bůh miluje kaţdého z nás zvláštní láskou, nevidí nás jako masu a mnoţství, ale stojíme jako
jednotlivci před zrakem jeho bezmezné lásky. Buďme za vše Bohu vděčni a nezapomínejme na
svou odpovědnost.
P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově

