Neposkvrněného Srdce Panny Marie" .
Jaký význam má svátek Neposkvrněného početí Panny Marie pro věřící?
Otec Mário: Obracet se k Panně Marii v náboženském "světě představivosti" znamená myslet
na to myslitelně nejkrásnější a nejvíc hodné lásky. Svátky a místa věnovaná Panně Marii, jakož i
události s ní spojené - zejména mariánská zjevení - potvrzují úžasný obdiv věřících vůči
velkoleposti, se kterou Bůh konal své dílo v Panně Marii a s ní a stále ještě koná. Neposkvrněné
početí nám připomíná především dar čistoty a transparentnosti; dává nám poznat dech života v
Srdci přijatém v naprosté nevinnosti, nevinnosti, která byla vždy co nejlépe chráněna a
uchráněna před každým nebezpečím od Zlého.
Proč bylo nutné prohlásit dogma o Neposkvrněném početí?
Otec Mário: Boží lid od počátku vnímal originalitu a jedinečnost Panny Marie a mimořádným
způsobem jí vzdával chválu a čest, kterou liturgie potom stále přesněji přijímala v jejím celku.
Lze pozorovat jak církví formulovaným velkým dogmatům vždy předcházela živá víra prostého
lidu a provázela je. Na základě jejích bezpříkladných předností a ctností lidé vnímali její
dokonalou příslušnost k "Boží stránce", ale i dokonalou příslušnost k naší "lidské stránce".
Uznáním jejího Neposkvrněného početí církev vyjádřila tisíciletou tradici a tak definitivně
potvrdila "cítění" svatého Božího lidu. Bylo třeba oficiálně prohlásit toto dogma, aby se
odstranily případné pochybnosti o Neposkvrněném početí Panny Marie, která jistě představuje
nedosažitelný vzor, ale současně je nám tak blízká.
Proč je panenství Marie tak důležité?
Otec Mário: Přestože v naší době často "sešel z kurzu ", tento svátek si zachovává svůj
fascinující charakter a s touhou nás přivádí k jádru našeho osudu a našeho určení - k dobru.
Panenství Marie ještě před jeho fyzickým rozměrem se vztahuje na její integritu a na dokonalou
a bezvýhradnou oddanost jí samotné Bohu, která se dokonala v jejím Srdci a kterou v každém
okamžiku svého života potvrzovala. O tomto aspektu se musíme dnes znovu ubezpečit:
panenství je vzácný poklad "charismatické" hodnoty; kterého je církev ochráncem a
uchovavatelem a jehož uchovávatelkou a vynikajícím příkladem je svatá Panna.
Moderní svět je, jak se zdá, k Marii a její úloze zprostředkovatelky necitlivý. Jaké
argumenty byste použili k vysvětlení náboženského, sociálního a charitativního významu
Neposkvrněné Panny Marie?
Otec Mário: Místo nesčetných teologických výkladů bych začal s některými jednoduchými
pozorováními. Blahoslavená Panna Maria vždy, především v těžkých časech zkoušek,
podporovala život našich rodin a našich křesťanských společenství. Vždy inspirovala
charitativní, výchovné a sociální hnutí, tím, že napomáhala dobru a ukazovala stále nové cesty.
Řeholní sestry Matky Terezie otevřely ve Vatikánu na Piazza del Sant'Uffizio po ní pojmenován
dům, aby pomáhaly chudým. Sv. Maxmilián Kolbe, "Rytíř Neposkvrněné", jí dokonce věnoval
celé město. Páter Pio, který Marii také velmi uctíval, založil jednu z nejmodernějších nemocnic
Evropy. Svatá Panna zdůrazňuje emocionální láskou poznamenaný aspekt víry: "Milovat to v co
věříme". Milovat Boha, Stvořitele všeho dobrého i každého člověka - kterého je třeba
vyslechnout a přijmout jako bratra. Pokud by chyběla její postava, dostali bychom se do
nebezpečí, že svou oddanost Bohu bychom vyjadřovali často bezvýrazně nebo příliš
"intelektuálně". Ona - první Kristova učednice - nám pomáhá milovat a pochopit celé zjevení
jako velkolepou "výchovu k lásce". Možná bychom měli vycházet z jejího mateřského a
Neposkvrněného Srdce, z její mimořádné schopnosti chápat naše potřeby a mít soucit a
vzhledem na naši omezenost mluvit k naší přítomnosti tak, že v nás podněcuje přání a touhu po
dobru ve světě, který je dnes napaden lhostejností , cynismem a vládnoucí nemorálností. Dobro
se stále ignoruje, ale jako nikdy předtím nám bolestně chybí a poznáváme jeho naléhavou
potřebu.
převzato z www.fatym.com
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1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Č. 48

Žalmová odpověď: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
neděle 3. prosince
1. NEDĚLE
ADVENTNÍ

pondělí 4. prosince
úterý 5. prosince

za + rodiče Procházkovy a za + sourozence
mše svatá
mše svatá
za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro
vnoučata, pravnoučata a jejich rodiče
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

7:30
8:00
8:30
9:00

NST 18:00

za všechny narozené a zemřelé ve městě
Šternberk v listopadu 2017

Sv. Leopold 6:30 za + Jana a Valérii Trčkovy

Psych.léčebna 14:45 mše svatá
NST 18:00 za + Miloslava Suka, dvoje rodiče, prarodiče
Sv. Mikuláše, biskupa
a za duše v očistci
Sv. Leopold 6:30 za Boží pomoc a požehnání pro rodinu Pascanu
čtvrtek 7. prosince
NST 11-12 adorace NS
Památka sv. Ambrože,
Dalov 16:30 mše svatá
biskupa a uč. církve
Sv. Leopold 18-19 adorace NS
pátek 8. prosince
Slavnost PANNY
Mladějovice 17:00 mše svatá
MARIE, POČATÉ BEZ
Farní kostel 18:00 za + Pavla Stratila a za živou a + rodinu
POSKVRNY
středa 6. prosince

PRVOTNÍHO HŘÍCHU

mše svatá
mše svatá
mše svatá
Sv. Jana Didaka
Cuauhtlatoazina
mše svatá
mše svatá
za + rodiče Šemberovy, jejich vnučku a za
živou rodinu
neděle 10. prosince
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
2. NEDĚLE
Farní kostel 9:00 za + Elvíru Součkovou
ADVENTNÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: od PO do PÁ v 7:30 hod; v SO v 18:00; v NE v 8:00 hod.
sobota 9. prosince

Sv. Leopold 8:30
DS Komárov 9:00
Hor. Loděnice 17:30
Klášter 18:00
Domašov n.B. 19:00
NST 7:30

FARNÍ ÚMYSL NA PROSINEC 2017: za duchovní obnovu našich farností
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 4275996028/5500; P. Antonín PECHAL, farář,
731 621 117;P. Dariusz Trzaskalik, kaplan, 734 684 844.

Události v následujícím týdnu:

SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Po dnešní mši svaté ve farním kostele zveme všechny farníky na společné posezení ve farní
místnosti.

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ A SPOLEČNÉ SNÍDANĚ
Všechny farníky, zvláště pak děti s jejich rodiči, zveme na rorátní mše svaté. V letošním
roce budou v kapli sv. Leopolda 2x týdně: v úterý a ve čtvrtek v 6:30. Shromáždíme se v
křížové chodbě, kde začneme modlitbou “Anděl Páně” v 6:25 a s rozžatými svícemi či
lampičkami půjdeme průvodem na mši sv. do kaple sv. Leopolda. Po mši sv. budou mít děti
na faře snídani a pak půjdou do školy. Prosím maminky, aby se u paní Jany Smyčkové
zapsaly do rozpisu přípravy snídaní.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání naší víry bude ve čtvrtek 7. prosince v 19:15 na
faře. Téma: Hereze a bludy v křesťanství

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÉ MODLITBĚ RŮŽENCE
Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu (SFŘ) ve Šternberku Vás
zve ke společné modlitbě radostného růžence za požehnání, ochranu a obrácení pro naši
vlast k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Modlitba se uskuteční v pátek 8. prosince v
15:00 v kapli sv. Anežky u sester klarisek-kapucínek.

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 8. prosince 2017 v 16:30 na faře.

SETKÁNÍ SE SVATÉHO MIKULÁŠE S DĚTMI
V pátek 8. prosince bude po mši svaté (18:00) ve šternberském farním kostele setkání dětí
se svatým Mikuláš. Bude hezké, když si děti pro Mikuláše připraví buď nějakou básničku či
obrázek.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NAŠICH FARNOSTÍ
sobota 9. prosince 2017
ve farních sálech ve Šternberku
přednášející: P. Radek Sedlák, farář v Troubkách
tématem duchovní obnovy: JEŽÍŠ KRISTUS - SVĚTLO SVĚTA

Program:
8:30 - mše svatá (kaple sv. Leopolda)
10:00 - II. přednáška + meditace
10:45 - III. přednáška + meditace
11:30 - modlitba svatého růžence
12:00 - závěrečné požehnání
během celé adventní obnovy bude možné přijmout svátost smíření

Prosím, udělejte si čas na jedno adventní dopoledne, abychom mohli prožít
skutečně křesťanské svátky vánoční.

LEKTORSKÁ SLUŽBA VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty Slavnosti P.Marie (8.12.): 1.čt. Gn 3,9-15.20 * 2.čt. Ef 1,3-6.11-12 * Ev. Lk 1,26-38
Lektoři : ZPM –Švecová T., Vyvozil M.
Texty příští neděle (10.12.): 1. čt. Iz 40,1-5.9-11* 2. čt. 2 Petr 3,8-14* Ev. Mk 1,1-8*
Lektoři: NST – Nováková D., Šišková J.; ZPM – Kusmič J., Šrámek K.

Události vzdálenější:

PŘEDNÁŠKA O PORTUGALSKU
Česká křesťanská akademie, místní skupina, zve na přednášku s obrazovým doprovodem
„Portugalsko očima studenta" O svých zážitcích během studijního pobytu v zemi
mořeplavců, mistrů Evropy, vína a velkých vln bude vyprávět Ondřej Suk, student VUT
Brno. Akce se bude konat ve společenské místnosti na faře (Farní 3) v úterý 12. prosince v
18:00. Vstupné dobrovolné.

Další informace:

PRODEJ NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ 2017
Dnešní neděli po mši svaté ve Šternberku bude pan Šindler prodávat nástěnné kalendáře,
které jste si na závazně objednávali. Cena kalendáře je 200,-Kč.

AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽBY UKLÍZENÍ SNĚHU
Prosím muže, aby věnovali pozornost rozpisu služeb uklízení sněhu na letošní zimu
2017/2018. Budeme rádi, když se zapojí noví brigádníci.

NABÍDKA ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU PŘEDNÁŠKY O EVANGELIZACI
Zvukový záznam přednášky. Místní skupina ČKA nabízí zvukový záznam přednášky P.
Vojtěch Koukala na téma Evangelizace. Zájemci se mohou přihlásit na adrese
cka.st@seznam.cz, nebo u Standy Knopfa. Přednáška jim bude zaslána mailovou poštou.

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (Listopad 2017)
Šternberk
Horní
Mladějovice
Jívová
Újezd
Loděnice
NST
Farní
sobota
3.525,2.961,6.11. 1.822,1.090,730,1.897,982,4.614,x
13.11. 2.408,1.280,690,2.110,1.432,4.755,210,20.11. 4.423,1.512,950,2.712,738,1.980,3.860,498,27.11.
1.238,300,2.216,1.323,Babice (9.11.-345,-Kč;23.11.-435,-Kč;30.10.-513,-Kč); 3.11. Chabičov-625,-Kč; 13.11.
Domašov u Št.-829,-Kč; Šternberk (2.11..- 585,-Kč; 4.11.-2.412,-Kč; 17.11.-2.656,-Kč).
O NEPOSKVRNĚNÉM POČETÍ PANNY MARIE
Pro mnoho lidí v katolických zemích je svátek Neposkvrněného početí Panny Marie pouze další
volný den. Pro věřící je to však svátek velkého významu vzhledem k nesmírné úctě k Panně
Marii na celém světě. Je pravda, že mariánská úcta zejména na Západě se často zesměšňuje jako
nepotřebná a "ľehkověrná", ačkoliv jsou konkrétní důkazy toho, že Panna Maria ovlivňuje Boží
zásahy do pozemské reality. Abychom pochopili, jak mocná a živá je stále víra v Pannu Marii a
jaký význam má tento svátek v ekonomii spásy, udělal Antonio Gaspari interview s Páterem
Mariem Piattim, šéfredaktorem časopisu "Maria von Fatima", který vydává "Rodina

