VEDENÍ NEDĚLNÍCH KŘÍŢOVÝCH CEST V 15:00 VE ŠTERNBERKU V POSTNÍ DOBĚ
10.2. – P. Antonín
17.2. – modlitby matek
24.2 – muži
2.3 – biřmovanci
9.3. – společenství františkánů
16.3. – P. Jan
21.3. Velký pátek – v 15,00 na Zelenou budku – společenství mládeže
Kříţové cesty budou v kostelíčku v pondělí od 17:20 a ve farním kostele v pátek
od 17:20 a v neděli od 15:00. Společná modlitba růžence v tyto dny nebude.
 SETKÁNÍ MINISTRANTŮ
Ve čtvrtek 14. února od 15:30 hod bude na faře schůzka ministrantů.
 PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Liga pár páru Vám zve na první přednášku kurzu o přirozeného plánování rodičovství, která
bude ve čtvrtek 14. února od 17:00 hod ve farním sále. Kurz sestává z celkem 4 setkání
v měsíčních intervalech a je určen především pro manžele a snoubence. První setkání je
bezplatné a hodí se i pro širší veřejnost. Cena za celý kurs pro pár činí 300 Kč.
 POUŤ ZA NEMOCNÉ DO ŠTÍPY
Příští sobotu 16. února 2008 jedeme na pouť, kterou chceme obětovat za všechny nemocné
a trpící. Cílem naší pouti je mariánské poutní místo Štípa u Zlína, kde se uctívá jedna
z nejstarších moravských Madon. Kromě tohoto poutního místa budeme pěšky putovat ke
kapličce na Svaté Vodě u Malenovic, starší poutníci navštíví hrob služebnice Boží Aničky
Zelíkové v Napajedlích. Dalším cílem bude nedávno postavený kostel ve Zlíně a nová křížová
cesta ve Velikové. Odjezd ze Šternberka bude v 8:30 hod.
 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Letos se postní duchovní obnova bude konat 1. března. Na rozdíl od minulých let bude mít
jinou podobu. Začne se mší svatou ve farním kostele a poté přejdeme do farních sálů, kde
budou probíhat přednášky rekolektora. Obnova bude zakončena společnou adorací kolem
poledne. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno sobotní dopoledne bych byl rád, aby na obnovu
přišli i ti, kteří by se celodenní obnovy nemohli zúčastnit. Bližší informace o postní duchovní
obnově najdete v příštích zpravodajích.

Nedělní Zvěstování
informátor pro farnosti
Šternberk, Mladějovice, Horní Loděnice a Jívová
1. NEDĚLE

úterý 12. února

čtvrtek 14. února
pátek 15. února

sobota 16. února

V kapli sester kapucínek je mše sv. každý den v 7:30 hod, v neděli v 7:00 hod.
Texty příští neděle: 1.čt. Gn 12, 1-4a * 2.čt. 2 Tim 1, 8b-10 * Ev. Mt 17, 1- 9

– 10. ÚNORA 2008

Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni, zachráním ho a oslavím,
nasytím ho dlouhým věkem.
1. čt. - Gn 2,7-9; 3,1-7* Stvoření a hřích prvních lidí
Žalm - Žl 51 * Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.
2. čt. - Řím 5,12-19* Kde se rozmnožil hřích, v míře ještě daleko štědřejší se ukázala milost.
Evangelium: Mt 4, 1-11*Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen. Ježíš jako nový Adam odolává
lákavým pokušením Zlého a navíc se prokazuje jako „nový Izrael“. Při pobytu na poušti
překonává zkoušky, které zakusili také Izraelité po vyvedení z Egypta. Při nedostatku jídla na
poušti začali Izraelité „reptat“ z nedostatku víry - Ježíš si střeží svou věrnost k Bohu a odmítne
nabídku „přizemního“ mesiášství. Při druhém pokušení Ježíš cituje Dt 6,16, které se vztahuje
k pokušení v Masse, kde Izraelité žádali od Boha zázračné znamení. Ježíš překonává také pokušení
mesiáše – divotvůrce. Ve třetím pokušení Ježíš odolává pokušení slávy a politického mesiášství.
Hlad po chlebu, moci a slávě : Ježíš zakusil tato pokušení a překonal je.
NST 7:30 za rodinu Břečkovu a Pascanovu
Mladějovice 8:00 mše svatá
neděle 10. února
Farní kostel 9:00 za + rodiče Procházkovy a za sourozence
1. neděle postní
Jívová 10:00 mše svatá
15:00 křížová cesta – Šternberk, Jívová, Mladějov.
pondělí 11. února
na poděkování P. Bohu a za živou a + rodinu
NST 18:00
Panny Marie
Horalíkovu
Lurdské

středa 13. února

Postní řád:
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivost od masa i újma
v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).
Každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost, je dnem pokání.
Formou pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba.
Celá postní doba je časem kající praxe církve.
Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst aspoň 1 hodinu.

POSTNÍ

neděle 17. února
2. neděle postní

Klášter 7:30 mše svatá

NST 18:00

na poděkování P. Bohu za 60 let života a za
živou rodinu

NST 10 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Psych. léčebna 15:30 mše svatá (s udílením sv. pom. nemocných)
Domašov u Št. 17:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za maminku
Hor. Loděnice 17:30
Sv. Leopold 18:00
NST 7:30
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00
15:00

mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Koukolovu
mše svatá
za farníky
mše svatá
křížová cesta – Šternberk, Jívová, Mladějov.

 ROK BIBLE - FARNOST PÍŠE BIBLI
Tak jak jsem Vás informoval v minulém Zvěstování, dnešní první nedělí postní začínáme
celoroční farní aktivitu „Farnost opisuje Bibli“. Tímto chceme v letošním roce Bible vyjádřit
svou úctu k Božímu slovu a zároveň vytvořit společné dílo, do kterého mohou přispět úplně
všichni z našich farností – starší i mladší.
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, že k opsanému textu
namalují obrázek (což předpokládá, že jim k tomu rodiče poskytnou inspiraci malou
katechezí). Ve Šternberku začneme opisováním Matoušova evangelia, v Horní Loděnici
Pavlova listu Galaťanům, v Mladějovicích Pavlova listu Efezským a na Jívové Pavlova listu
Filipským.
Jak se aktivně zapojit do projektu „Farnost opisuje Bibli“? :
V sakristii si po mši svaté můžete vyzvednout vytištěný text určitého úryvku z Písma
svatého a spolu s ním obdržíte arch papíru na nějž budete text opisovat. Když 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 (čím dřív tím líp) 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.
Věřím, že za několik let se tak „naše Bible“ stane působivým svědectvím o touze naší
generace nejen Boží slovo opisovat, ale také ho žít. Kéž aktivní zapojení se do opisování Bible
v nás roznítí lásku k Božímu slovu.
 MOŢNOST K ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ
Při příležitosti 150. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech vydal Svatý Otec Benedikt XVI.
dekret v němž uděluje možnost získat plnomocné odpustky pro ty věřící, kteří se v tomto roce
buď zúčastní pouti do Lurd anebo ve dnech od 2. do 11. 2. 2008 při zachování obvyklých
podmínek navštíví v jakémkoliv kostele tzv. "lurdskou jeskyni" či zobrazení Panny Marie
Lurdské určené k veřejné úctě a setrvá zde v modlitbě a zbožném rozjímání, které uzavře
modlitbami Otče náš, Vyznáním víry a vzýváním Panny Marie.
Obvyklými podmínkami na získání odpustků jsou svátost smíření, přijetí Eucharistie
a modlitba na úmysl Svatého otce.
 POSELSTVÍ PAPEŢE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ XVI. SVĚTOVÉHO DNE NEMOCNÝCH

Drazí bratři a sestry!
1. V den památky Panny Marie Lurdské 11. února slavíme Světový den nemocných.
Je to vhodná příležitost, abychom uvažovali o smyslu bolesti a o povinnosti křesťana
přijímat ji, ať již přijde v jakékoli podobě. Tato významná památka se letos pojí se
dvěma důležitými událostmi pro život církve, jak již vyplývá ze zvoleného tématu
"Eucharistie, Lurdy a pastorační péče o nemocné". Jsou jimi 150. výročí zjevení
Neposkvrněné v Lurdech a slavení Mezinárodního eucharistického kongresu
v kanadském Québecu. Dostáváme tak jedinečnou příležitost uvažovat o úzkém
spojení, které je mezi eucharistickým tajemstvím, Mariinou úlohou v plánu spásy
a skutečností lidské bolesti a utrpení.
Sto padesát let, které uplynuly od lurdských zjevení, nás vyzývá, abychom obrátili
svůj pohled na Svatou Pannu, jejíž Neposkvrněné početí je vznešeným a bezplatným
Božím darem daným ženě, aby se mohla s pevnou a neotřesitelnou vírou plně připojit

k Božím záměrům, navzdory zkouškám a utrpením, kterým měla čelit. Proto je Maria
vzorem naprosté odevzdanosti do Boží vůle. Přijala do svého srdce Věčné Slovo
a počala ho ve svém panenském lůně, svěřila se Bohu s duší proniknutou mečem
bolesti (srov. Lk 2,35), neváhala sdílet Synovu bolest a na Kalvárii u paty kříže
opakovat své "ano" vyslovené při Zvěstování. Meditovat o Mariině Neposkvrněném
početí tedy znamená nechat se přitahovat tímto "ano", které ji podivuhodně spojuje
s posláním Krista, Vykupitele lidstva. Znamená to nechat se od ní vzít za ruku a dát se
vést, abychom i my vyslovovali své "fiat" vůli Boží, v celém životě proniknutém
radostmi i bolestmi, nadějemi i zklamáními, s vědomím, že zkoušky, bolest a utrpení
obohacují smysl naší pozemské pouti.
2. Nemůžeme kontemplovat Pannu Marii, aniž bychom nebyli přitahováni Kristem,
a nemůžeme hledět na Krista, aniž bychom si hned neuvědomili Mariinu přítomnost.
Existuje nerozlučné pouto mezi Matkou a Synem zrozeným v jejím lůně skrze Ducha
Svatého. Toto pouto si uvědomujeme tajemným způsobem ve svátosti eucharistie, jak
to již od prvních staletí ozřejmovali církevní Otcové a teologové. "Tělo narozené
z Panny Marie, pocházející z Ducha Svatého, je chlebem, který sestoupil z nebe", tvrdí
sv. Hilarius z Poitiers. V "Sakramentariu Bergomense" z 9. století se můžeme dočíst:
"Její lůno umožnilo vzniknout plodu, chlebu, který nás naplnil andělským darem.
Maria vrátila ke spasení to, co Eva zničila svou vinou." Sv. Petr Damiani konstatuje:
"To tělo, které blahoslavená Panna zplodila, živila ve svém lůně mateřskou péčí, toto
tělo a nepochybně žádné jiné teď přijímáme ze svatého oltáře a pijeme jeho krev jako
svátost naší spásy. Toho se drží katolická víra, tak to věrně učí svatá církev." Pouto
mezi svatou Pannou a Synem, obětovaným Beránkem, který snímá hříchy světa, se
rozšiřuje na církev, Kristovo Mystické tělo. Jak poznamenává Boží služebník Jan Pavel
II., Maria je celým svým životem "ženou eucharistie", a proto církev, která na ni hledí
jako na svůj vzor, "je povolána napodobovat ji také v jejím vztahu k tomuto
přesvatému tajemství." Z tohoto pohledu je pochopitelné, proč se v Lurdech uctívání
Blahoslavené Panny spojuje se stálým a trvalým připomínáním eucharistie,
s každodenními eucharistickými slaveními, s adorací Nejsvětější svátosti a požehnáním
nemocných, což tvoří jeden z nejsilnějších momentů při zastavení poutníků u jeskyně
Massabielles.
Přítomnost mnoha nemocných poutníků a dobrovolníků, kteří je v Lurdech
doprovázejí, napomáhá úvaze o něžné mateřské starostlivosti, jakou Panna projevuje ve
vztahu k bolesti a k utrpení člověka. Ve spojení s Kristovou obětí je Maria, Mater
Dolorosa, která u paty kříže trpí se svým božským Synem, vnímána jako zvláště blízká
křesťanskému společenství shromažďujícímu se okolo svých trpících členů, kteří nesou
známky Kristova utrpení. Maria trpí s těmi, kdo prožívají zkoušku, s nimi doufá, je jim
útěchou a podporuje je svou mateřskou pomocí. A není snad pravda, že duchovní
zkušenost mnoha nemocných vede ke stále většímu pochopení toho, že "božský
Vykupitel touží získat duši každého trpícího skrze srdce své Nejsvětější Matky, jež
stojí na prvním místě mezi všemi, kteří byli vykoupeni?"
/Dokončení poselství příště/

