15. 1. 2017 – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17. ledna r. 1953 zemřel P. Ignác Stuchlý, SDB, služebník Boží
19. ledna oslaví 75. narozeniny biskup Josef Hrdlička

• V pondělí od 15:30 do 16:30 se budou na faře prodávat lístky na
farní ples, který bude v sobotu 21. ledna. Přijměte pozvání a stejně
jako v minulých letech můžete přinášet své dary do tomboly.
• V pátek budu navštěvovat nemocné v Dobrkovicích a v Kaňovicích.
• Tříkrálová sbírka 2017:
Velký Ořechov 33 134,- Kelníky 10 230,- Částkov 15 960,Dobrkovice 11 965,- Kaňovice 10 230,- Hřivínův Újezd 16 752,Doubravy 15 437,(r. 2016: Velký Ořechov 26 805,- Kaňovice 9 359,- Kelníky 9 974,- Doubravy 14 961,Částkov 15 153,- Dobrkovice 9 329,- Hřivínův Újezd 14 235,-)

• Pro rodinu Fišerovou z Újezda jsme na Ořechově vybrali 40 000,- I nadále je
možné jim přispět buď přímo do pokladničky, která je na OÚ Hřivínův Újezd
nebo převodem na účet, který je zveřejněn na stránkách obce. I jménem
postižené rodiny děkujeme všem dárcům za ochotnou pomoc.

Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů
K této příležitosti můžeme využít modlitbu za blahořečení arcibiskupa
Antonína Cyrila Stojana:
Všemohoucí Bože, skrze spolupatrony Evropy sv. Cyrila a Metoděje jsi dal slovanským
národům poznat Tvé jméno. Pane, obdivuhodný ve svých svatých, na jejich přímluvu
připoj k zástupu nebeských ochránců ke slávě na oltáři také svého věrného služebníka
Antonína Cyrila Stojana.
Panno Maria, Matko jednoty, on ve Tvé svatyni čeká na své vzkříšení a svou oslavu.
Tobě zasvětil všechny své nadměrné práce a námahy pozemského života, aby se co
nejdříve splnil poslední odkaz Pána Ježíše: Aby všichni byli jedno.
Dej, aby tato naše práce nebyla marná, abychom spolu s ním v jednotě víry a v čisté
lásce jedněmi ústy a jedním srdcem slavili v jedné Církvi vznešené jméno tvého Syna,
který žije a kraluje na věky. Amen.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.

„Smíření – Kristova láska nás nutí“ (2K 5,14)
Milí přátelé v Kristu,
máme před sebou opět příležitost setkat se a společně se modlit. Modlitba není jen niternou, osobní
záležitostí, je také předivem, které utváří a buduje společenství víry. Skrze modlitbu vcházíme do
společenství s Bohem a s těmi, kteří se s námi modlí, a to napříč denominacemi. Zápas o jednotu Božího
lidu vyžaduje konkrétní činy. Ekumenické modlitební bohoslužby, jako je Alianční týden modliteb a Týden
modliteb za jednotu křesťanů, jsou jedním z projevů jednoty.
Program týdne modliteb za jednotu křesťanů připravili pro tento rok bratři a sestry z Německa.
Téma je vzato z II Korintským 5, 14 a zní: Smíření – Kristova láska nás nutí. Jiný překlad tohoto textu
říká: Kristova láska nás má ve své moci. V Jeruzalémské bibli zase čteme: Pobízí nás totiž láska ke Kristu.
Co je to vlastně láska? Dnes je láska nadužívaným slovem a pomalu ztrácí svůj obsah. Jsme v pokušení
lásku zromantizovat, udělat z ní jen citovou záležitost. Přitom láska je také životní postoj vyjádřený
konkrétním činem. Pán Ježíš nás učí milovat dokonce nepřátele. Kdybychom měli čekat na onen pocit
lásky k takovému člověku, tak se asi nikdy nedočkáme. Pro lásku se musíme rozhodnout. Bůh se rozhodl
milovat člověka. Mnozí jsme se rozhodli milovat Boha a z toho pramení síla milovat druhé a nabízet
smíření.
Apoštol lásky, jak se někdy svatému Janovi říká, to pěkně vyjádřil: Také my jsme poznali lásku,
kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Je
smutné, když slyšíte kolem sebe, že lidé po špatných zkušenostech přestali věřit na lásku. Apoštol Jan
vyznává, že spolu s ostatními učedníky poznal Boží lásku v Kristu. A hned dodává: a věříme v ní. Přeji
vám i sobě, abychom při společných modlitbách prožili něco z té velikosti Boží lásky, v kterou věříme,
která nás váže, má ve své moci, a pobízí nás ke smíření a k jednotě.
Ing. Daniel Fajfr, předseda ERC v ČR

biskup František Radkovský, delegát ČBK

Hromniční pouť matek
ve Šternberku
ve farním kostele Panny Marie
v sobotu 4. února 2017
Program pouti:
9:20 - modlitba růžence 10:00 - mše svatá
12:00 - polední přestávka
13:00 h - přednáška: "I tvou vlastní duší pronikne meč"
13:35 h - adorace
14:00 h - zakončení pouti

Srdečně zveme maminky k prožití společenství a k modlitbám za děti.
Svíce k ofěře si budete moci zakoupit při příchodu do kostela. Nebude se vydávat oběd,
proto si, prosím, vezměte s sebou vlastní jídlo! Káva a čaj bude zajištěna.
Zve farnost Šternberk, Farní 3, 785 01, Šternberk
tel: 731 621 117 nebo 605 707 877, e-mail: farasternberk@seznam.cz
Celý program pouti se koná v areálu kostela a bývalého kláštera.

Prosíme všechny účastnice, aby se teple oblékly!

