BIBLICKÁ ROZJÍMÁNÍ NA KAŽDÝ DEN ADVENTU 2019
15.12. 3. adventní neděle
Žl 146 Přijď, Pane, a spas nás!
Žijeme v době, kterou více než jindy o
vlivňují peníze. Mnoho lidí podléhá iluzi, že jedině peníze zachrání jejich situaci a zbaví je
všech problémů. Křesťan samozřejmě uznává důležitost peněz, ale dobře ví, že záchranu a
spásu může dát jedině Bůh. Volejme k Bohu a on nás zachrání.
16.12. Pondělí po 3. adventní neděli
Žl 25 Ukaž mi své cesty, Hospodine!
Je mnoho otázek v našich životech. Jak se často, byť třeba podvědomě, ptáme: „a co by na
to řekl ten či onen..?“ Ovšem nejdůležitější otázkou v našem životě je: „Pane, co mám
učinit, kde vedou tvé cesty?“ Odpověď nepřichází hned, ale už upřímně vyslovená otázka
po Boží vůli s touhou ji naplnit dává životu pravou kvalitu.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
neděle 15. prosince
3. NEDĚLE
ADVENTNÍ
Mimořádná měsíční
sbírka na opravy

17.12. Úterý po 3. adventní neděli
Žl 72 V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
Advent je očekávání příchodu spravedlnosti na tento svět. Spravedlnost je plodem lásky,
nikoliv síly či bezbožecké ideologie. Spravedliví budeme tehdy, budeme-li milovat.

pondělí 16. prosince

18.12. Středa po 3. adventní neděli
Žl 72 V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
Tak jako spravedlnost, tak i pokoj naplní vaše srdce tehdy, až kompasem našeho životního
putování bude Boží vůle – láska.

středa 18. prosince

19.12. Čtvrtek po 3. adventní neděli
Žl 71 Nechť ústa má oplývají chválou, abych zpíval o tvé slávě.
K adventnímu času patří ztišení, které dává prostor k objevování velkých Božích skutků v
mém životě. Velebení Boha není jenom spirituálním projevem, ale je prověřeným
prostředkem k zahánění "temných myšlenek" a zvládání těžkých životních zkoušek.
20.12. Pátek po 3. adventní neděli
Žl 24 Ať vejde Hospodin, on je král slávy!
Také dnešní den budeme zpívat žalm 24. Tento je zakončen zvoláním: „To je pokolení těch,
kdo hledají tvář Jakubova Boha!“ Hledejme všude Boží pohled, ve svém jednání, mluvení i
myšlení. Prostor k požehnání vzniká tam, kde je otevřenost na Boží pohled – vyložme před
Bohem „své karty“.
21.12. Sobota po 3. adventní neděli
Žl 33 Radujte se, spravedliví, z Hospodina, zpívejte mu píseň novou.
V této odpovědi je obsažena hluboká moudrost, která je receptem k životu v radosti.
Radovat se máme z Hospodina, On sám je skutečným důvodem k radosti, protože Bůh
miluje člověka. Jestliže s námi je Bůh, máme stálý důvod k radosti.

15. PROSINCE 2019

Č. 50

Žalmová odpověď: Přijď, Pane, a spas nás!

úterý 17. prosince

čtvrtek 19. prosince
pátek 20. prosince

NST 7:30 za + rodiče Marii a Josefa Kusmičovy a za
živou a + rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání do dalších let
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 za živou a + rodinu Mikulčíkovu a Janáčovu
Sv. Leopold 6:30

na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání do dalších let

Psych.léčebna 15:15 mše svatá
NST 18:00 na manžela, bratra a rodiče z obou stran
Sv. Leopold 6:30 na poděkování za uplynulý rok s prosbou o
Boží požehnání pro rodinu
NST 11-12 adorace NS
Nemocnice 15:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za rodinu Richterovu a Janíčkovu

Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30 za + rodiče Mišovy a za živou rodinu
Chmelovu
neděle 22. prosince
Klášter 8:00 mše svatá
4. NEDĚLE
Mladějovice 8:30 mše svatá
ADVENTNÍ
Farní kostel 9:00 na poděkování Pánu Bohu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: není –li v tabulce uvedeno jinak, vždy v 7:30.
sobota 22. 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
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Dnešní neděli 15. prosince v 16:00 na faře mají setkání mladší kandidáti (do 20 let)
svátosti biřmování. Setkání starších kandidátů (nad 20 let) bude až v příštím roceproběhne
v neděli 15. prosince v 16:00 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.
LECTIO DIVINA NEBOLI POSVÁTNÉ ČTENÍ
Ve čtvrtek 19. prosince v 19:15 jste všichni, kteří toužíte prohlubovat svůj duchovní život,
srdečně zváni na Lectio divina. Setkání trvá 45 minut a moderuje ho P. Josef.
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 příští neděle (22.12.): 1.čt. Iz 7,10-14 * 2.čt. Řím 1,1-7 * Ev. Mt 1,18-24
Lektoři: NST – Nováková D., Šišková J.; ZPM – Nováková V., Bajer T.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
22.12. - Procházka V., Svatoň R., Stejskal B.

PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
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.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 2019
24. prosince (úterý)
15:00
20:00
20:00
20:00
22:00
22:00

Vincentinum
Mladějovice
Újezd u Uničova
Klášterní kaple sv. Anežky České
Jívová
Šternberk (farní kostel Zvěstování Panny Marie)

25. prosince (středa) - Slavnost Narození Páně
7:30
8:00
8:30
9:00
10:00
11:00
11:30

Šternberk (kostel Nejsvětější Trojice)
Klášterní kaple sv. Anežky České
Mladějovice
Šternberk (farní kostel Zvěstování Panny Marie)
Újezd u Uničova
Domašov nad Bystřicí
Horní Loděnice

26. prosince (čtvrtek) - svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
7:30
8:30
9:00
9:45
10:15
10:45

Šternberk (kostel Nejsvětější Trojice)
Babice
Šternberk (farní kostel Zvěstování Panny Marie)
Domašov u Šternberka
Dalov
Hraničné Petrovice

28. prosince (sobota)
17:00 Újezd u Uničova
17:30 Horní Loděnice

29. prosince (neděle) - Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7:30
8:00
8:30
9:00
10:00
11:00

Šternberk (kostel Nejsvětější Trojice)
Klášterní kaple sv. Anežky České
Mladějovice
Šternberk (farní kostel Zvěstování Panny Marie)
Haukovice
Jívová

31. ledna (úterý)
15:00 Šternberk (kostel Nejsvětější Trojice)
18:00 Klášterní kaple sv. Anežky České
23:00 Šternberk (kaple sv. Leopolda)

1. ledna (středa) - Slavnost Panny Marie, Matky Boží
8:00
9:00
10:00
11:00
11:30
17:00
18:00

Klášterní kaple sv. Anežky České
Šternberk (farní kostel Zvěstování Panny Marie)
Újezd u Uničova
Jívová
Těšíkov
Mladějovice
Šternberk (kostel Nejsvětější Trojice)

