neděle 23. prosince
4. NEDĚLE
ADVENTNÍ

pondělí 24. prosince
Štědrý den - vigilie

úterý 25. prosince
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ

středa 26. prosince
Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka

čtvrtek 27. prosince
Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty

NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

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

Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Vincentinum 15:00
Klášter 20:00
Mladějovice 20:00
Újezd u Un. 20:00
Farní kostel 22:00
Jívová 22:00
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00

Újezd u Un. 10:00
Domašov n.B. 11:00
Hor. Loděnice 11:30
Farní kostel 14:30
Farní kostel 15:00
NST 7:30
Babice 8:30
Farní kostel 9:00
Domašov u Št. 9:30
Dalov 10:00
Hr. Petrovice 10:30

za + rodiče Mišovy a za ž. rodinu Chmelovu
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Packovu, Prokopovu,
Pechrovu a Tomáškovu
mše svatá
mše svatá
za + Jaroslava Zajíčka a za Boží požehnání pro
rodiny Zajíčkovu a Mrňkovu
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Palůchovu a Šnéweisovu
mše svatá
za + Miroslavu Sukovou a za živou a + rodinu
Sukovu
mše svatá
mše svatá
na poděkování za dar křtu syna Jana a dar
života vnučky Alžběty a za živou rodinu
Hradilovu, Vrbovu a Králíčkovu
mše svatá
mše svatá
mše svatá
svátostné požehnání
zpívání koled u jesliček
mše svatá (volná intence)
mše svatá
za + Arnošta a Marii Fadrné, za živou
a + rodinu a za duše v očistci
mše svatá
mše svatá
mše svatá

za + Jaroslava Zajíčka, Boží pomoc pro
Sv. Leopold 17:00
maminku Marii a za duše v očistci

pátek 28. prosince
Svátek sv. Mláďátek,
mučedníků

Sv. Leopold 18:00 za spásu nenarozených dětí

Újezd u Un. 17:00 mše svatá
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
NST 7:30 za + rodiče z obou stran a za + bratry
Nevtípilovy
neděle 30. prosince
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Svátek SV. RODINY
JEŽÍŠE, MARIE
Farní kostel 9:00 za + rodiče
A JOSEFA
Haukovice 10:00 poutní mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

sobota 29. prosince

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
23. PROSINCE 2018 Č. 51
Žalmová odpověď: Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni.
ŠTERNBERK

PODĚKOVÁNÍ TĚM, KDO POMOHLI S VÁNOČNÍ VÝZDOBOU
Děkuji všem, kteří včera přišli pomoci s předvánočním úklidem a výzdobou našeho kostela.

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ VE ŠTERNBERKU
Ve středu 26. prosince v 17:00 zazní ve šternberském farním kostele známé dílo Jakuba
Jana Ryby "Česká mše vánoční" v podání ZUŠ Šternberk a několika pěveckých sborů.
Vstupné 100 Kč.

ŽEHNÁNÍ VÍNA 27. PROSINCE
Ve čtvrtek 27. prosince, na svátek sv. Jana Evangelisty, se při mši svaté, která začne již v
17:00 budou žehnat vína, která si přinesete. Po mši svaté pak bude na faře neformální
setkání u posvěceného vína. Zvláště jsou zváni všichni senioři našich farností. Pokud
mají problém s dopravou na mši a setkání, tak se mohou obrátit na mě (osobně či
telefonicky). Kromě příjemného posezení a zpěvu u vína bude součástí programu i
promítání krátkých prezentací ze života farnosti v tomto roce. Nezapomeňte přinést něco
dobrého (co se hodí k vínu).

VÁNOČNÍ PÁRTY
Na 27 .prosince srdečně zveme ministranty a Králíčky na slavnostní vánoční večeři, které
bude předcházet hra o Albertův poklad. Informace P. Švecová, tel.728 107 976. Sejdeme se
na mši svaté, která začíná již v 17:00.

OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ NA SVÁTEK SVATÉ RODINY
Příští neděli 30. prosince na svátek Svaté Rodiny mohou při liturgii přítomní manželé
obnovit své manželské sliby.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Již tradičně proběhne v našem městě Tříkrálová sbírka, a to v sobotu 5. ledna 2019.
Koledníci nesou požehnání do všech domů a všem, s nimiž se potkají, zpívají "tříkrálovou
koledu" a do kasiček přijímají odměnu za koledování. Výtěžek této koledy je věnován na
pomoc potřebným lidem v nouzových či krizových životních situacích (zhoršení
zdravotního stavu či ztráta zaměstnání a následná neschopnost zajistit provoz domácnosti,
živelná pohroma - požár domu, aj.). Šternberk je velké město, které potřebuje hodně
koledníků a vedoucích skupinek. Prosím proto Vás, kteří chodíváte nebo byste chtěli jít
koledovat, děti, studenty i dospělé, a ještě jste nebyli osloveni, abyste kontaktovali Janu
Sládkovou, tel. 734 390 734, předá Vám další informace. Za Vaši ochotu a vstřícnost
mnohokrát děkuje Charita Šternberk.

LEKTOŘI V PŘÍŠTÍM TÝDNU

ÚJEZD U UNIČOVA

24.12.: 1.čt.Iz 9,1-3.5-6* 2.čt.Tit 2,11-14* Ev.Lk 2,1-14*

POUŤ KE SVATÉ RODINĚ V HAUKOVICÍCH

Lektoři: ZPM – Knopfová Z., Knopf M.

25.12.: 1.čt.Iz 52,7-10* 2.čt.Žid 1,1-6* Ev.Jan 1,1-18*
Lektoři: NST - Skočík D., Břečková L.; ZPM – Hýžová L., Nikl V.
26.12.: 1.čt.Sk 6,8-10;7,54-60* Ev.Mt 10,17-22*
Lektoři: NST - Šišková J.; ZPM – Vyvozil M.
30.12.: 1.čt.Sir 3,3-7;14-17* 2.čt.Kol 3,12-21* Ev.Lk 2,41-52*
Lektoři: NST - Novákovi, Šrámková D.; ZPM – Nováková V., Bajer T.

ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
24.12. - Gerža A., Vémola M., Bajer T
25.12. - Smyčkovi
26.12. - Richter S., Máčala M., Marghold M.
30.12. - Šrámek K., Knopf P., Novák Š.

VÁNOČNÍ KONCERT V DOMAŠOVĚ U ŠTERNBERKA
V úterý 25. prosince v 17:00 se v kostele sv. Martina v Domašově u Šternberka uskuteční
Vánoční koncert, při kterém vystoupí Jiří Opichal (varhany, piano a zpěv), Domašovský
pěvecký sbor Cuveé, olomoučtí trubači a děti MŠ Domašov. Vstupné dobrovolné.

HLÍDÁNÍ JESLIČEK VE ŠTERNBERKU
Během svátečních dnů nachází do našeho farního kostela cestu větší množství lidí než
obvykle, aby tak zakusili něco z podstaty Vánoc, třeba jen tím, že stráví chvíli u jesliček.
Aby kostel mohl být otevřen, bude potřeba zajistit jeho hlídání. Chtěl bych Vás tedy tímto
poprosit, abyste se zapsali do připravených listů, a i takto ukázali, že jsme tady pro druhé.

POZVÁNKA NA FARNÍ PLES VE ŠTERNBERKU
Všechny Vás srdečně zveme na farní ples, který se uskuteční v sobotu 19. ledna 2018 ve
farních sálech. Začátek plesu je v 20:00. Součástí společenského programu bude též
tradiční tombola, a tak Vás farníky prosím o dary do tomboly (můžete je přinášet na faru).

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
Králíčci děkují všem, kteří zakoupením našich výrobků velkoryse přispěli o adventních
nedělích na Papežská misijní díla dětí. Odeslali jsme celkem 3.244,-Kč.
FARNÍ ÚMYSL NA PROSINEC 2018: za duchovní obnovu našich farností

Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117; P Dariusz Trzaskalik,
kaplan.

Příští neděli 30. prosince v 10:00 bude v kapli v Haukovicích poutní mše svatá. Při mši
svaté mohou přítomní manželé obnovit svůj manželský slib.

Bůh na mne myslí, je na cestě ke mně...
Bůh na mne myslí.
Bůh mě hledá.
Bůh je na cestě ke mně...
Cesta je dlouhá.
Bůh vyšel ze svého nedosažitelného světla.
Šel k prorokům a vešel do jejich slov...
Vešel do života vyvoleného národa.
Šel do základu lidské přirozenosti a vešel do lůna panny: stal se člověkem v Ježíši
Kristu.
Přišel na tento svět.
To není obraz. Za tím je dlouhá cesta.
Tato celá cesta nebyla jen "k lidem", nýbrž ke mně.
Proroci, židovský národ, dějiny od pádu Adamova až k plnosti časů - těmi všemi
přichází Bůh až ke mně.
Na mě hledí Kristus.
Přichází za mnou skrze své zjevení, skrze svou činnost, skrze své slovo.
A tím to ještě nekončí...
"Pane, nedopusť, abys šel za mnou nekonečnou cestou až z hlubin své nedosažitelnosti,
celým stvořením a svatým Písmem a když už zbývá jen jeden krok, že by tento
poslední krok nenastal... Co by mi prospělo, že ses mi otevřel, kdybys ale nedošel? Pro
svoji lásku nenech můj život dojít do konce,dokud se toto nestane."
(Romano Guardini, Světlo)

