NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
4. NEDĚLE ADVENTNÍ

24. PROSINCE 2017

Č. 52

neděle 24. prosince

Žalmová odpověď: Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ VE ŠTERNBERKU A V ÚJEZDU U UNIČOVA

4. NEDĚLE
ADVENTNÍ

V úterý 26. prosince v 17:00 zazní ve šternberském farním kostele známé dílo J.J.Ryby
"Česká mše vánoční" v podání ZUŠ Šternberk a několika pěveckých sborů. Ve čtvrtek 28.
prosince v 17:00 zazní totéž dílo ve farním kostele v Újezdu u Un., zde v podání
Šumperského vánočního sboru a orchestru.

pondělí 25. prosince
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ

OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ NA SVÁTEK SVATÉ RODINY
Příští neděli 31. prosince na svátek Svaté Rodiny mohou při liturgii přítomní manželé
obnovit své manželské sliby.

LEKTOŘI
Texty pro příští týden:
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 – Vémolová E., Vyvozil M.
26.12.: 1.čt.Sk 6,8-10;7,54-60* Ev.Mt 10,17-22*
Lektoři: NST - Nováková D.; ZPM – Švecová P.
31.12.: 1.čt.Sir 3,3-7;14-17* 2.čt.Kol 3,12-21* Ev.Mt 2,13-15.19-23*
Lektoři: NST - Novákovi, Šrámková D.; ZPM – Knopfová Z., Knopf P.

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

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SV. NA 1. POLOLETÍ 2018
Chtěl bych opětovně vyznat všechny farníky, aby pamatovali, že největším darem, který
mohou dát svým drahým jak živým, tak i zemřelým je nechat za ně sloužit mši svatou. V
měsíci lednu je ještě několik volných termínů: v NST 6.1., 10.1., 22.1., 24.1., 26.1., 29.1.,
31.1.; v sv. Leopoldu 26.1., 27.1.; ve farním kostele 6.1. Zapsat intenci je možné
v sakristii po mši svaté nebo na faře v hodinách pro veřejnost.
FARNÍ ÚMYSL NA PROSINEC 2017: za duchovní obnovu našich farností

Klášter
Mladějovice
Újezd u Un.
Farní kostel

20:00
20:00
20:00
22:00

Jívová 22:00
NST 7:30

ŽEHNÁNÍ VÍNA 27. PROSINCE
Ve středu 27. prosince, na svátek sv. Jana Evangelisty, se při mši svaté, která začne již v
16:00 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 buď na mě (osobně či
telefonicky) a nebo na pana Miroslava Vyvozila (602580996), který zajišťuje bezplatnou
dopravu. 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).

NST 7:30
Klášter 8:00
Farní kostel 9:00
Vincentinum 15:00

úterý 26. prosince
Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka

Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Unič. 10:00
Hr.Petrovice 11:00
Hor.Loděnice 11:30
Farní kostel 15:00
Farní kostel 15:30
NST 7:30
Babice 8:30
Farní kostel 9:00
Domašov u Št. 9:30
Dalov 10:30
Těšíkov 10:30

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

Sv. Leopold 16:00

za živé a + farníky
mše svatá
za živou a + rodinu Krejčí a příbuzné rodiny
za dar zdraví pro Josefa Gaju a za Boží
požehnání pro rodiny Gajovu a Kruželovu
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za děti a mladé lidi našeho města, za ochranu
před závislostmi a za jejich láskyplné vedení
k zodpovědnému životu
mše svatá
za + Květoslava Eliáše, rodiče a za živou
a + rodinu
mše svatá
mše svatá
na poděkování za 25 let společního života
s prosbou další Boží požehnání
mše svatá
mše svatá
mše svatá
svátostné požehnání
zpívání koled u jesliček
za + Filipa Sklenáře
mše svatá
za + rodiče a za živou rodinu
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za živou a + rodinu Skalovu, Fadrnou a
Vyvozilovu

čtvrtek 28. prosince
Svátek sv. Mláďátek,
mučedníků

Klášter 7:30 mše svatá

pátek 29. prosince
Pátý den v oktávu
Narození Páně

sobota 30. prosince

neděle 31. prosince
Svátek SV. RODINY
JEŽÍŠE, MARIE
A JOSEFA

Sv. Leopold 18:00

za Boží milost a ochranu Panny Marie
pro rodinu

Újezd u Un. 17:00 mše svatá
Hor.Loděnice 17:30 mše svatá
NST 7:30 na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní za
celý rok a za Boží požehnání pro rodinu
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Janíčkovu a Richtrovu
Haukovice 10:00 poutní mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

