neděle 22. prosince
4. NEDĚLE
ADVENTNÍ

pondělí 23. prosince

úterý 24. prosince
Štědrý den - vigilie

středa 25. prosince
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ

čtvrtek 26. prosince
Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka

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

sobota 28. prosince
Svátek sv. Mláďátek,
mučedníků

neděle 29. prosince
Svátek SV. RODINY
JEŽÍŠE, MARIE
A JOSEFA

NST 7:30 za + rodiče Mišovy a za živou rodinu
Chmelovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 na poděkování Pánu Bohu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za + rodiče Duškovy a za B.požehnání pro
celou rodinu
Vincentinum 15:00 za + Josefa Gaju a za živou rodinu
Klášter 20:00 mše svatá
Mladějovice 20:00 mše svatá
Újezd u Un. 20:00 mše svatá
Farní kostel 22:00 za děti a mladé lidi našeho města, za ochranu
před závislostmi a za jejich láskyplné vedení
k zodpovědnému životu
Jívová 22:00 mše svatá
NST 7:30 za + manžela, + vnuka Vašíka, + rodiče,
+ prarodiče z obou stran a za živou a + rodinu
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Šnéwaisovu a Palůchovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Domašov n.B. 11:00 mše svatá
Hor. Loděnice 11:30 mše svatá
Farní kostel 14:30 svátostné požehnání
Farní kostel 15:00 zpívání koled u jesliček
NST 7:30 na poděkování za dar křtu syna Jana a dar
života vnučky Alžběty a za živou rodinu
Hradilovu, Vrbovu a Králíčkovu
Babice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za babičku Štěpánku a za + rodinu
Domašov u Št. 9:30 mše svatá
Dalov 10:00 mše svatá
Hr. Petrovice 10:30 mše svatá
Sv. Leopold 17:00 za rodinu Richterovu a Janíčkovu
Újezd u Un. 17:00 mše svatá
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

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

za Boží požehnání a za dar zdraví
mše svatá
mše svatá
za + rodiče Kučerovy a za živé rodiny
Čapkovu, Derkovu a Štenclovu
Haukovice 10:00 poutní mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
22. PROSINCE 2019
Žalmová odpověď: Ať vejde Hospodin, on je král slávy!
4. NEDĚLE ADVENTNÍ

Č. 51

ŠTERNBERK
PODĚKOVÁNÍ TĚM, KDO POMOHLI S VÁNOČNÍ VÝZDOBOU
Děkuji všem, kteří včera přišli pomoci s předvánočním úklidem a výzdobou našeho kostela.
BOHOSLUŽBY V KLÁŠTERNÍ KAPLI SV. ANEŽKY ČESKÉ
Během vánočního oktávu (25.12.2019 - 1.1.2020) budou mše svaté v klášterní kapli sv.
Anežky České začínat jednotně v 8:00. Výjimkou bude mše svatá v úterý 31.12., kdy bude
mše svatá v kapli v 18:00.
NABÍDKA CD OD CHORUS MITTITUR
Komorní chrámový sbor Chorus Mittitur nabízí své nové CD. Jde o záznam
koncertu autorských skladeb Petra Mejzlíka, který se uskutečnil v říjnu 2019 v kapli sester
klarisek. Váš finanční dar za CD podpoří činnost sboru. Možnost zakoupení je v křížové
chodbě v neděli po mši svaté.
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.
ŽEHNÁNÍ VÍNA 27. PROSINCE
V pátek 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).
OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ NA SVÁTEK SVATÉ RODINY
Příští neděli 29. prosince na svátek Svaté Rodiny mohou při liturgii přítomní manželé
obnovit své manželské sliby.
VÁNOČNÍ KONCERT V DOMAŠOVĚ U ŠTERNBERKA
Ve středu 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).
Vstupné dobrovolné.
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ VE ŠTERNBERKU
Ve čtvrtek 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.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE BLÍŽÍ
Po Novém roce bude opět probíhat Tříkrálová sbírka. Ve Šternberku se uskuteční v sobotu
11. ledna 2020. Začneme v 8:00 požehnáním koledníků ve farním kostele Zvěstování
Panny Marie. Hledáme koledníky - děti (krále) i vedoucí skupinek (musí mít aspoň 15
let, být zodpovědný - zodpovídá za průběh sbírky ve své skupince, i kdokoliv starší). Kdo
jste dosud nebyli osloveni a máte chuť a možnost pomoci se sbírkou vlastním koledováním,
ozvěte se, prosím, na tel. č. 734 390 734, koordinátor sbírky Jana Sládková, email: sladkova.jana@sternberk.charita.cz. Děkujeme! Charita Šternberk
LEKTOŘI V PŘÍŠTÍM TÝDNU
24.12.: 1.čt.Iz 9,1-3.5-6* 2.čt.Tit 2,11-14* Ev.Lk 2,1-14*
Lektoři: ZPM – Smyčková J., Smyčka J.
25.12.: 1.čt.Iz 62,11-12* 2.čt.Tit 3,4-7* Ev.Lk 2,15-20*
Lektoři: NST - Novákovi, Šrámková D.; ZPM – Martinková M., Martinka P.
26.12.: 1.čt.Sk 6,8-10;7,54-60* Ev.Mt 10,17-22*
Lektoři: NST - Martinková L.; ZPM – Richter S.
29.12.: 1.čt.Sir 3,3-7;14-17* 2.čt.Kol 3,12-21* Ev.Mt 2,13-15.19-23*
Lektoři: NST - Suk O., Břečková L.; ZPM – Hýžová L., Nikl V.
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.
29.12. - Šrámek K., Knopf P., Novák Š.

MLADĚJOVICE

NÁVŠTĚVA U JESLIČEK
Prožít tiché chvíle u jesliček můžete v mladějovickém kostele v níže napsaných časech, kdy
bude otevřen kostel:
25. prosince - od 15:00 do 17:00
26. prosince - od 15:00 do 17:00
29. prosince - od 15:00 do 17:00

ÚJEZD U UNIČOVA

POUŤ KE SVATÉ RODINĚ V HAUKOVICÍCH
Příští neděli 29. prosince v 10:00 bude v kapli v Haukovicích poutní mše svatá. Při mši
svaté mohou přítomní manželé obnovit svůj manželský slib.

POSELSTVÍ NEMOCNÝM K ADVENTU A VÁNOCŮM 2019

Drazí nemocní, milí přátelé,
nezadržitelný čas opět přináší konec starého roku a začátek nového – který pro nás
věřící – začíná adventem. Znovu si připomeneme dobu, kdy lidé Spasitele neměli (Písmo
říká: „...lid, který žil v temnotě..., který sídlil v krajině a ve stínu smrti“), ale hlas
proroků je udržoval v očekávání. Vždy žasnu nad úchvatnou zvěstí proroka Izaiáše (7,14)
„Hle, panna počne a porodí syna, a dá mu jméno Emanuel, to je Bůh s námi“, která
zazněla 730 let před tím, než se odehrály známé betlémské události. Bůh nezapomíná na
svoje sliby, i když má svůj čas.

Milí přátelé, chci také využít této krásné příležitosti, abych Vám jménem nás
biskupů, kněží a jáhnů poděkoval za Vaše modlitby i obětované utrpení, a zároveň poprosil
o vytrvalost v těchto úmyslech. Je krásné, že díky církvi smíme žít v síti vztahů, kde se
navzájem můžeme podpírat. A chci Vás ujistit i o našich modlitbách.
***
Nedávno jsem se při nějaké příležitosti pokoušel vysvětlit skupině nevěřících lidí,
že dnes už se nedá tak snadno říci: „Boha nikdo neviděl, nikdo si na něj nesáhl.“ Od chvíle,
kdy se Boží Syn pro nás stal člověkem, platí, že Bůh je takový, jaký je Ježíš. „Kdo viděl
mne, viděl Otce.“ (Jan 14,9) A my jej „vidíme“ skrze oči apoštolů, zvláště evangelistů:
„...co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se vlastníma
rukama dotýkali... svědčíme a zvěstujeme vám.“ (1Jan 1,1) A dotýkali jsme se jej však
nejen rukama, ale i bičem a kladivem (pro hříchy celého lidstva). Ale on nás nepřestal
milovat, ba právě kvůli nekonečné lásce vůči nám se dobrovolně vydal nepředstavitelnému
utrpení, které ovšem nebylo koncem, nýbrž začátkem něčeho zcela nového.
Advent znamená příchod, v první řadě ten Pánův příchod před 2000 lety. Pán je
však „ten přicházející“ stále. Přichází při mši svaté do našeho středu, při sv. přijímání do
našich srdcí, přichází do srdce
člověka při křtu, opět se tam
vrací po svátosti smíření. Dává
také úžasný příslib všem, kdo
o něj stojí: „Kdo mne miluje,
bude zachovávat mé slovo, a
můj Otec ho bude milovat a
přijdeme k němu a učiníme
si u něho příbytek.“ (Jan
14,23) Naše srdce může být
neustále
příbytkem
celé
Nejsvětější Trojice, neustále
smíme rozvíjet vztah lásky k
Otci i Synu, a sama tato láska
„je nám vylita do srdce skrze
Ducha, který nám byl dán.“ (Řím 5,5). Advent je takovou jakoby pomůckou,
„nácvikem“, abychom si dokázali během celého roku a v každé chvíli našeho života
uvědomovat, že Pán přichází. Kéž bychom jej dokázali vždy přijmout s postojem
Abraháma v doubravě Mamre: „Můj Pane, jestliže jsem nalezl přízeň ve Tvých očích,
nepřecházej kolem svého služebníka.“ Nebo s touhou emauzských učedníků: „Zůstaň s
námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ (Lk 24,29).
S přáním krásně prožitého adventu i vánočních svátků
Váš biskup Antonín Basler
společně s arcibiskupem Janem Graubnerem
biskupem Josefem Nuzíkem
a emeritním biskupem Josefem Hrdličkou
Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 730 553 404, email: farasternberk@seznam.cz;
www.farnoststernberk.cz; č.účtu: 1802820339/0800; P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117;P.
Josef Mikulášek, kaplan,737 973 108.

