 SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ
Sbírka dnešní neděle je určena pro sbírku „Svatopetrský haléř“, kterou podporujeme úsilí
Svatého Otce o zmírnění bídy ve světě.
 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
Setkání bude ve středu 5. března v 16:30 anebo v sobotu 8. března v 10:00. Účast na
setkání je pro biřmovance povinná, případnou neúčast je potřeba omluvit!
 SVĚTOVÝ DEN MODLITEB
Na čtvrtek 6. března 2008 jste srdečně zváni na ekumenické modlitební setkání „Světový
den modliteb“, které se bude konat v modlitebně České církve evangelické (U horní
brány 4) a začne v 17:00. „Světový den modliteb“ je celosvětové hnutí křesťanských ţen
mnoha tradic, které se kaţdoročně scházejí ke společným modlitbám a na mnoha místech
setrvávají v obecenství modliteb a sluţby. Toto hnutí započaly ţeny v USA a pokračují v
něm ţeny dnes jiţ ve více neţ 180 zemích světa.
SDM má kaţdý rok jiné téma vypracované skupinou ţen z jiné země. Tématem letošního
dne: Guayana: Boţí moudrost vede k porozumění.
 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
(zvláště pro děti), ve čtvrtek od 10:00 do 11:00 v kostele NST a v pátek 17:30 v sakristii
kaple sv. Leopolda .
 NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Na první pátek v měsíci 7. března budeme navštěvovat nemocné ve Šternberku
 SETKÁNÍ MLÁDEŢE PŘED KVĚTNOU NEDĚLÍ
Předvelikonoční děkanátní setkání mladých se uskuteční v sobotu 15. března 2008.
Letošní setkání bude putováním. Začne ráno v 9:00 mší svatou v kostelíčku NST. Poté se
vyrazí na cestu do Jívové, kde bude zakončení programu.

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

– 2. BŘEZNA 2008

Vesel se Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš
zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy.
1. čt. - 1 Sam 16, 1b.6-7,10-13a * David je pomazán za krále nad Izraelem
Ţalm - Ţl 23 * Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
2. čt. - Ef 5,8-14 * Vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.
Evangelium: Jan 9,1-41 * Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. V tomto úryvku se
vyskytují dva symbolické prvky: uzdravení ze slepoty a siloášské vody. „Otevření očí
slepých“ bylo uţ ve Starém zákoně mesiánským znamením. Siloášské vody jsou u Izaiáše
opěvovány jako znamení skryté Boţí moci. V liturgii se tento text předčítal po mnoho
století při přípravě katechumenů na křest. U slepce se totiţ jasně ukazuje růst víry: Jeţíš je
pro něj nejprve člověk, pak prorok poslaný od Boha a nakonec „Syn člověka a Pán“. Jeţíš
neotevřel pouze jeho vnější oči, ale především oči jeho srdce. Slepec uviděl světlo a stal se
synem světla.
neděle 2. března
4. neděle postní
SBÍRKA
SVATOPETRSKÝ
HALÉŘ
pondělí 3. března
úterý 4. března
středa 5. března
čtvrtek 6. března
pátek 7. března
sobota 8. března

neděle 9. března
5. neděle postní

Texty příští neděle: 1.čt. Ez 37,12-14 * 2.čt. Řím 8,8 - 11 * Evang. Jan 11, 1- 45

POSTNÍ

NST 7:30
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00
15:00

za + Marka Mühlhsela a za ţivou a + rodinu
mše svatá
za ţ .a + r. Bočkovu, Bouchalovu a Brázdilovu
mše svatá
kříţová cesta – Šternberk, Jívová, Mladějov.

NST 18:00 na poděkování P. Bohu za 78 let a za víru a
(od 17:20 kříţ. cesta) naplnění Boţí vůle
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za ţivou a + rodinu Kočí
NST 10 – 12
Vincentinum 15:30
Mladějovice 17:00
Jívová 17:00
Sv. Leopold 18:00
(od 17:20 kříţ. cesta)
Hor. Loděnice 17:30
Sv. Leopold 18:00
NST 7:30
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00
15:00

adorace Nejsvětější svátosti
mše svatá
mše sv. (od 16:30 adorace a moţnost sv.smíř.)
mše svatá (od 16:30 adorace a moţnost sv.smíř.)
za + Františka Vaculčíka, manţelku a ţiv. rod.
(po mši svaté poboţnost k Nejsv. Srdci Páně)
mše svatá
mše svatá
za + Miloslava Suka, + bratry a jeho rodiče
mše svatá
za + Bohumila Klášterníka a za ţiv. a + rodinu
mše svatá
kříţová cesta – Šternberk, Jívová, Mladějov.

V kapli sester kapucínek je mše sv. kaţdý den v 7:30 hod, v neděli v 7:00 hod.

