BIBLICKÁ ROZJÍMÁNÍ NA KAŽDÝ DEN ADVENTU 2019
8.12. 2. adventní neděle
Žl 72 V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
Kolik válek a rozbrojů vzniká mezi lidmi jen proto, že chtějí „jenom to, co jim patří (tedy
dosáhnout spravedlnosti)“. Ovšem spravedlnost a pokoj není výdobytek lidské šikovnosti,
ale dar, pro který se člověk má otevřít. Jedině tam, kde vládne Ježíš Kristus, tam začíná
kvést spravedlnost a pokoj.
9.12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Žl 98 Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.
Jak úžasnou důstojnost má člověk, že může poznávat Boha, poznat Boha, odevzdat se
svobodně Bohu a s radostí ho chválit a oslavovat. Jestliže křesťane v tomto nenacházíš svou
radost, přemýšlej, není někde v tvém hodnotovém žebříčku nějaký zádrhel?
11.12. Úterý po 2. adventní neděli
Žl 96 Hle, náš Bůh přijde s mocí.
Vánoce, na které se připravujeme, jsou tajemstvím příchodu „zranitelného“ Boha na tento
svět. Bůh přišel jako malé dítě, žil život jako prostý člověk, umřel jako zločinec. Přesto
ovládl srdce mnoha, neboť přišel s mocí lásky. Až přijde na konci časů, přijde opět v moci
lásky. Skutečná moc se projevuje v neúnavné touze milovat…
11.12. Středa po 2. adventní neděli
Žl 103 Veleb, duše má, Hospodina.
Nezapomínejme děkovat Bohu za to, co máme a čím jsme byli obdařeni. Doba adventní je
také dobou, kdy můžeme objevovat dary, kterými nás Bůh zahrnul v tomto roce. Tak
porosteme v ctnosti vděčnosti.
12.12. Čtvrtek po 2. adventní neděli
Žl 145 Milosrdný a milostivý je Hospodin, shovívavý a plný lásky.
Náš Pán je plný lásky, to znamená, že jeho jednání je jenom láska. To je tajemství radosti a
skutečného štěstí. Naše smutky, nejistoty či strachy mají příčinu právě v tomto – naše srdce
není plné lásky. Ale právě proto jsme na světě, abychom je naplnili láskou, abychom je
naplnili Bohem.
13.12. Pátek po 2. adventní neděli
Žl 1 Kdo tě, Pane, následuje, bude mít světlo života .
Kráčet po správné cestě neznamená jít ve „světle zajištěnosti“. Znamená to, konat dobro,
přát druhému dobro, snášet těžkosti pro dobro, a to i tehdy, když budeme světem
znejišťováni, že jsme naivní a hloupí. Co by nám řekl Pán? Možná, že toto - oni už své
„světlo vidí“, avšak před vámi je Světlo života.
14.12. Sobota po 2. adventní neděli
Žl 80 Bože náš, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Jestliže máme někdy pocit, že jsme pořád stejní, a že se v našem duchovním životě nic
nemění, nebojme se znovu přijít k pramenu života – k Bohu. Odevzdejme mu všechnu naši
frustraci ve svátosti smíření, a věřte, jste blíže k Bohu (tedy i v duchovním životě) než
kdyby vás o tom přesvědčovaly vaše pocity.
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Žalmová odpověď: V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
neděle 8. prosince
2. NEDĚLE
ADVENTNÍ

NST 7:30 za + rodiče, jejich syna, vnučku a za živou
rodinu Šemberovu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za + Vojtěch Bajera a za živou rodinu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

pondělí 9. prosince
Slavnost PANNY
MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Klášter 7:30 mše svatá
Farní kostel 18:00 za živou a + rodinu Strašilovu

úterý 10. prosince

Sv. Leopold 6:30 za uzdravení nemocné paní a za její lékaře

středa 11. prosince

Psych.léčebna 15:15 mše svatá
NST 18:00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání pro rodinu Šrámkovu

čtvrtek 12. prosince
Panny Marie
Guadalupské

pátek 13. prosince
Památka sv. Lucie,
panny a mučednice

Sv. Leopold 6:30 mše svatá
NST 11-12 adorace NS
Dalov 16:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + Jaroslava Zajíčka, Marii Zajíčkovou, děti
s rodinami a za duše v očistci

sobota 14. prosince
Památka sv. Jana od
Kříže, kněze a
uč.církve

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá

NST 7:30 za + rodiče Marii a Josefa Kusmičovy a za
živou a + rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
3. NEDĚLE
Mladějovice 8:30 mše svatá
ADVENTNÍ
Farní kostel 9:00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání do dalších let
Mimořádná měsíční
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
sbírka na opravy
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.
neděle 15. prosince

ÚMYSL ŽIV. RŮŽENCE PROSINEC 2019: za naše biřmovance a prvokomunikanty
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.

ŠTERNBERK

ADVENTNÍ KONCERT SCHOLY Z NOVÉHO MALÍNA
Dnešní neděli 8. prosince se v kapli sv. Leopolda uskuteční Adventní koncert, při kterém
vystoupí Schola z Nového Malína. Koncert bude začínat v 15:00 hodin a všichni jste
srdečně zváni.
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Dnešní neděli 8. prosince v 16:00 na faře mají setkání starší kandidáti (nad 20 let) svátosti
biřmování. Setkání mladších kandidátů (do 20 let) proběhne v neděli 15. prosince v 16:00
na faře.
ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání katolické víry bude ve čtvrtek 12. prosince v
19:15 na faře. Tématem letošního roku liturgika, neboli hlubší porozumění mši svaté a
svátostem.Všichni jste srdečně zváni.
MISIJNÍ KLUBKO
Misijní klubko bude mít setkání v pátek 13. prosince od 16:00 ve farní místnosti. Přijďte
mezi nás, těšíme se na vás!
MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
Další schůzka šternberských ministrantů bude v pátek 13. prosince 2019 v 16:30 na faře.
ADVENT A VÁNOCE S TOMÁŠEM ŠPIDLÍKEM
Přednáška ke stému výročí narození světoznámého českého filosofa, teologa a pedagoga
kardinála Tomáše Špidlíka (17.12.1919 -16.4.2010). O tom, v čem podle něj spočívá
opravdový význam vánočních svátků bude hovořit Špidlíkův žák, profesor olomoucké
univerzity jezuita Pavel Ambros. Zve ČKA, v úterý 17. prosince v 18:00 ve farní
místnosti, www.cka-st.webnode.cz.
POZVÁNKA
POZVÁNKA NA FILMOVÝ VEČER
Vánoce jsou dobou pomáhající přeladit naše životy na jinou vlnovou délku. Ukázku takové
proměny nabízí film "Šťastné a veselé", který nám odkrývá, že Kristus přišel pro všechny,
ale i hlavně do všech míst, včetně válečného pole 1. světové války. Snímek byl natočen na
motivy skutečné události, která obrátila na pár hodin běh života vojáků v zákopech. Na
promítání filmu do farních sálů v sobotu 21. prosince v 19:00 srdečně zvou P. Josef
Mikulášek a místní skupina ČKA.
PŘEDVÁNOČNÍ ZDOBENÍ NAŠEHO KOSTELA
V sobotu 21. prosince se budou připravovat stromky, stavět Betlém a uklízet kostel.
Od 8:00 budou muži připravovat stromky ke zdobení.
Od 9:00 budou děti a mládež zdobit stromky
Od 13:00 velký předvánoční úklid kostela - všechny úklidové skupiny.
Prosím, přijďte pomoci - občerstvení a teplý čaj bude zajištěn.
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty Slavnosti P.Marie (9.12.): 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 (15.12.): 1.čt. Iz 35,1-6.10 * 2.čt. Jak 5,7-10 * Ev. Mt 11,2-11
Lektoři: NST – Suk O., Břečková L.; ZPM – Kusmič J., Šrámek K.

ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
15.12. - Nikl V., Vyvozil M.,st., Vyvozil M.,ml.

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
PRODEJ DĚKANÁTNÍCH KALENDÁŘŮ NA ROK 2020
Stolní kalendáře na příští rok 2020 si můžete koupit v sakristiích našich kostelů a ve farní
knihovně. Kalendář obsahuje spoustu užitečných informací a fotografie ze života farností
šternberského děkanátu. Kalendář stojí 60 Kč. Ve všedních dnech si ho můžete koupit i na
faře.
ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA I. POLOLETÍ 2020
2020
Využijte, prosím, možnost objednat intence na mše svaté pro I. pololetí příštího roku.

ÚJEZD U UNIČOVA

PŘEDVÁNOČNÍ ZDOBENÍ KOSTELA
V neděli 15. prosince od 14:30 se budou zdobit stromky a uklízet kostel před vánočními
svátky. Prosím, přijďte pomoci.

PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
15. prosince (neděle) Jívová – 10:30 – 11:00
15. prosince (neděle) Šternberk – farní kostel 14:00 – 16:00
22. prosince (neděle) Mladějovice – 7:30 – 8:30
22. prosince (neděle) Újezd u Uničova – 11:00 – 12:00
Využijte v co největší míře této příležitosti ke svátosti smíření. Do Šternberka přijedou
zpovídat i kněží z okolí.
NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (Listopad 2019
2019)
Šternberk
Mladějovice H.Loděnice
Jívová
Újezd
NST
Farní
3.11.
1.164,430,2.380,797,1.977,6.955,10.11.
776,625,2.320,1.452,1.969,3.901,17.11.
916,352,1.360,1.566,x
8.285,24.11.
1.430,340,2.190,2.167,4.354,4.760,Babice (3.11.- 750,-Kč;14.11.- 660,-Kč; 28.11.- 440,-Kč); 10.11. Domašov u Št.- 1.555,- Kč;
Šternberk (1.11..- 2.571,-Kč).

