 NEDĚLNÍ ADORACE
Dnes po mši svaté ve farním kostele bude vystavena Nejsvětější Svátost v kapli sv.
Leopolda. Tichá adorace bude do 14:50 hod, kdy bude zakončena svátostným
poţehnáním. Poté v 15:00 bude poboţnost kříţové cesty, kterou povedou matky ze
společenství Hnutí modlitby matek.
 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
Setkání bude ve středu 20. února v 16:30 anebo v sobotu 23. února v 15:00.
 ROK BIBLE - FARNOST PÍŠE BIBLI
Minulou neděli postní jsme začali celoroční farní aktivitu „Farnost opisuje Bibli“.
Tímto chceme v letošním roce Bible vyjádřit svou úctu k Boţímu slovu a zároveň
vytvořit společné dílo, do kterého mohou přispět úplně všichni z našich farností –
starší i mladší.
Ve Šternberku začínáme 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 můţete vyzvednout vytištěný text určitého úryvku
z Písma svatého a spolu s ním obdrţíte 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 (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, 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.
 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Letošní postní duchovní obnova se uskuteční 1. března 2008 ve farních sálech
bývalého kláštera ve Šternberku. Duchovní obnovu na téma Jeţíšovo utrpení povede
P. Josef Janek, šternberský děkan a farář z Uničova. Program obnovy:
8:30 - zahájení – mše svatá (při ní I. promluva) ve farním kostele
10:00 - II. přednáška + meditace
10:45 - III. přednáška + meditace
11:30 - adorace
12:00 - poţehnání a zakončení duchovní obnovy
Texty příští neděle: 1.čt. Ex 17, 3-7 * 2.čt. * Řím 5, 1-2. 5-8 * Ev. Jan 4, 5-42
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
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Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář.
Neskrývej svou tvář přede mnou.
1. čt. - Gn 12,1-4a * Povolání Abraháma, praotce Božího lidu.
Ţalm - Ţl 33 * Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
2. čt. - 2Tim 1,8b-10 * Kde Bůh nás volá a osvěcuje.
Evangelium: Mt 17,1-9 * Ježíšova tvář zazářila jako slunce. Pasáţ o proměnění Páně je třeba
vidět ve světle předcházejících veršů, kde Jeţíš postupně přivádí učedníky k hlubšímu poznání
tajemství své osoby: on je Mesiáš, Syn ţivého Boha, který zakusí utrpení, smrt a nakonec slávu
vzkříšení, jeţ má posílit učedníky v následování Krista i v jeho utrpení. Pozdější utrpení nemá
přivést k zpochybňování Jeţíšových slov, ke ztrátě víry v jeho oslavení. Proto jsou na hoře
pobízeni Otcovým hlasem, aby poslouchali „milovaného Syna“ neboli přijali s vírou Kristovo
svědectví: on bude Mesiášem trpícím, ale zároveň vzkříšeným a oslaveným.
NST 7:30 za ţivou a + rodinu Koukolovu
neděle 17. února
Mladějovice 8:00 mše svatá
2. neděle postní
Farní kostel 9:00 za farníky
SBÍRKA NA
Jívová 10:00 mše svatá
OPRAVY
15:00 kříţová cesta – Šternberk, Jívová, Mladějov.
pondělí 18. února
úterý 19. února
středa 20. února
čtvrtek 21. února
pátek 22. února
Svátek Stolce sv.
Petra, apoštola

Hor. Loděnice 14:00 pohřeb Karla Polcra
NST 18:00 za + Františka a Marii Mokrých
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + syna Martina, ţivou a + rodinu
NST 10 – 12 adorace Nejsvětější Svátosti
Vincentinum 15:30 mše svatá
Hran.Petrovice 17:00 mše svatá
Nemocnice 15:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za ţivou a + rodinu Petruţelovu

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 mše svatá
NST 7:30 za farníky
Mladějovice 8:00 mše svatá
neděle 24. února
Farní kostel 9:00 na poděkování za 18 let ţivota
3. neděle postní
Jívová 10:00 mše svatá
15:00 kříţová cesta – Šternberk, Jívová, Mladějov.
V kapli sester kapucínek je mše sv. kaţdý den v 7:30 hod, v neděli v 7:00 hod.

sobota 23. února

POSELSTVÍ PAPEŢE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ
XVI. SVĚTOVÉHO DNE NEMOCNÝCH
3. Jestliţe Lurdy nás vedou k tomu, abychom meditovali o mateřské lásce
Neposkvrněné Panny k jejím nemocným a trpícím dětem, potom následující
eucharistický kongres bude příleţitostí, abychom adorovali Jeţíše Krista
přítomného ve svátosti oltářní, abychom se mu svěřili jako naději, která
nezklame, abychom jej přijímali jako lék nesmrtelnosti, který uzdravuje tělo
i ducha. Jeţíš Kristus spasil svět svým utrpením, smrtí a zmrtvýchvstáním
a chtěl zůstat s námi jako "chléb ţivota" na naší pozemské pouti. "Eucharistie
jako dar Boží pro život světa" je téma eucharistického kongresu, které
zdůrazňuje, ţe eucharistie je darem, jenţ Otec dává světu, darem jeho vlastního
vtěleného a ukřiţovaného Syna. On nás shromaţďuje okolo eucharistického
stolu a vzbuzuje ve svých učednících láskyplnou pozornost pro trpící
a nemocné, v nichţ křesťanské společenství poznává Pánovu tvář. Jak jsem
zdůraznil v posynodální apoštolské exhortaci Sacramentum caritatis, "naše
společenství si mají při slavení eucharistie stále víc uvědomovat, ţe Kristova
oběť je za všechny, a proto eucharistie podněcuje kaţdého věřícího v Krista,
aby se stával ‚chlebem lámaným‘ za druhé." Tím jsme povzbuzováni, abychom
se osobně nasazovali ve sluţbě bratřím, zvláště těm, kteří proţívají těţkosti,
neboť povolání kaţdého křesťana ve skutečnosti znamená být spolu s Jeţíšem
chlebem lámaným za ţivot světa.
4. Zdá se tedy jasné, ţe právě z eucharistie má čerpat zdravotní pastorační péče
potřebnou duchovní sílu k tomu, aby mohla účinně prospívat člověku
a pomáhat mu, aby chápal spasitelnou hodnotu svého utrpení. Jak napsal Boţí
sluţebník Jan Pavel II. v citovaném apoštolském listě Salvifici doloris, církev
vidí trpící bratry a sestry jako jedince zmnohonásobující Kristovu
nadpřirozenou sílu. V tajemném spojení s Kristem se člověk, který trpí s láskou
a poslušnou odevzdaností do Boţí vůle, stává ţivou obětí pro spásu světa. Můj
milovaný předchůdce také tvrdil, ţe "čím více je člověk ohroţen hříchem a čím
více ho svazují provinění, která s sebou nese dnešní svět, tím větší je i význam
lidského utrpení. Proto církev pociťuje tím větší nutnost obracet se pro spásu
světa na lidské utrpení." Jestliţe se tedy v Québecu kontempluje tajemství
eucharistie jako Boţí dar pro ţivot světa, při Světovém dni nemocných se
v ideální duchovní paralele nejen slaví skutečná účast lidského utrpení na
spasitelném Boţím díle, ale v určitém smyslu se tu lze radovat z jeho cenných
plodů přislíbených těm, kdo věří. Bolest přijímaná s vírou se tak stává branou

pro vstup do tajemství Jeţíšova spasitelného utrpení a spolu s ním pro dosaţení
pokoje a štěstí z jeho Zmrtvýchvstání.
5. Zatímco odevzdávám svůj srdečný pozdrav všem nemocným i všem, kdo se
o ně starají, vyzývám diecézní a farní společenství, aby slavila následující
Světový den nemocných s plným oceněním šťastné shody mezi 150. výročím
zjevení naší Paní v Lurdech a Mezinárodním eucharistickým kongresem. Ať je
to příleţitost pro zdůraznění důleţitosti mše svaté, eucharistické adorace
a eucharistické úcty tím, ţe kaple ve zdravotnických centrech se stanou
pulsujícím srdcem, kde se Jeţíš neustále obětuje Otci za ţivot světa. Také
rozdávání eucharistie nemocným, vykonávané důstojně a v duchu modlitby, je
skutečnou útěchou pro toho, kdo je postiţený nemocí v jakékoli formě.
Kéţ je následující Světový den nemocných také vhodnou příleţitostí pro
zvláštní vzývání mateřské ochrany Panny Marie pro ty, kdo jsou zkoušeni
nemocí, pro zdravotnické pracovníky i pro asistenty zdravotní pastorační péče.
Mám na mysli zvláště kněze pracující v této oblasti, řeholnice a řeholníky,
dobrovolníky a kaţdého, kdo se snaţí se skutečným nasazením slouţit tělem
i duší nemocným a potřebným. Všechny je odevzdávám Panně Marii, Matce
Boţí a Matce naší, Neposkvrněnému početí. Kéţ ona pomáhá kaţdému, aby
svědčil o tom, ţe jedinou platnou odpovědí na lidskou bolest a utrpení je
Kristus, který svým Zmrtvýchvstáním přemohl smrt a dal nám ţivot bez konce.
S těmito pocity ze srdce uděluji všem zvláštní apoštolské poţehnání.
Vatikán 11. ledna 2008
BENEDICTUS PP. XVI

