KONCERT CHRÁMOVÉ HUDBY V MLADĚJOVICÍCH
Farnost Mladějovice zve srdečně na koncert chrámové hudby, který
se uskuteční v neděli 25. listopadu od 15:00 ve farním kostele sv.
Maří Magdaleny. V podání Smíšeného pěveckého sboru
Šternberk, smíšeného pěveckého sboru Uničov a Chrámového
sboru Mladějovice zazní Missa Sancta Catharina od Jacoba de
Haana.
Tento koncert je věnován zvláště těm, kteří se jakkoliv podíleli na
opravě střechy a fasády farního kostela, kterou se letos podařilo
realizovat.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 25. LISTOPADU 2018
Žalmová odpověď: Hospodin kraluje, oděl se vznešeností.
neděle 25. listopadu
SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE

Události v následujícím týdnu:

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Dnešní neděli 25. listopadu se koná ve všech farnostech po mši sv. výstav Nejsvětější
Svátosti a obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu - litanie a modlitba
k Ježíši Vykupiteli lidského pokolení.

ČERVENÁ STŘEDA - PAMATUJME NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
Ve středu 28. listopadu 2018 se bude v ČR poprvé slavit Červená středa
(#RedWednesday); den, kdy chceme myslet na pronásledované pro víru z celého světa.
Vizuálním symbolem akce je rozsvícené červené světlo.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE NEBUDE
Z důvodů mých povinností čtvrteční setkání nebude.

MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
Příští sobota 1. prosince je první v měsíci. Mariánské společenství Vás zve na modlitbu
svatého růžence do kaple sv. Leopolda, která začíná v 17:00. Po modlitbě sv. růžence bude
následovat mše svatá ve farním kostele.

ADVENTNÍ VIGILIE ZA ZAPOČATÝ ŽIVOT

pondělí 26. listopadu
úterý 27. listopadu
středa 28. listopadu
čtvrtek 29. listopadu
pátek 30. listopadu
Svátek sv. Ondřeje,
apoštola

sobota 1. prosince
Sv. Edmunda
Kampiána, kněze
a mučedníka

neděle 2. prosince
1. NEDĚLE
ADVENTNÍ

NST
Klášter
Mladějovice
Farní kostel

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

za farníky
mše svatá
mše svatá
na poděkování s prosbou o Boží požehnání pro
ty, kteří se modlili za Matoušovo zdraví
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
za + rodiče a sourozence Jandovy a za duše v
NST 18:00
očistci
Klášter 7:30 mše svatá
Psych.léčebna 15:00 mše svatá
NST 18:00 za + rodiče, + bratra a za živou a + rodinu
Dočkalovu
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Dalov 16:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za dar zdraví a víry
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:30 na poděkování za dar života s prosbou o Boží
požehnání pro rodinu Šrámkovu
NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

za + rodiče a sourozence
mše svatá
mše svatá
za + Elvíru Součkovou a za duše v očistci
mše svatá
mše svatá

Zvu Vás tedy všechny na modlitební setkání: „Adventní vigilie za započatý život.“, které se
uskuteční v sobotu 1. prosince v kapli sv. Leopolda, a začne v 18:30 slavením mše svaté
a bude ukončena svátostným požehnáním.

Mše svaté u sester kapucínek: od PO do PÁ v 7:30; v SO v 18:00; v NE v 8:00.

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

LEKTORSKÁ SLUŽBA VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU

Při každé mši svaté 1. neděli adventní 2. prosince se budou žehnat adventní věnce. Věnce
přineste do kostela a položte před začátkem bohoslužby na stupně oltáře.

POZVÁNKA NA FARNÍ KAFE
Příští neděli 2. prosince po mši svaté ve farním kostele ve Šternberku budou mít farníci
možnost k neformálnímu setkání ve farní místnosti u kávy a čaje. Všichni jste srdečně
zváni.

Č. 47

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE FARNÍ ÚMYSL NA MĚSÍC LISTOPAD 2018:
za uzdravení těch, kteří trpí nějakou závislostí
Texty příští neděle (2.12.): 1.čt. Jer 33,14-16 * 2.čt. 1 Sol 3,12-4,2 * Ev. Lk 21,25-28.34-36
Lektoři: NST – Martinková L., Chmelová F.; ZPM – Kusmič J., Šrámek K.
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.

Události vzdálenější:

UDÍLENÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ NA JÍVOVÉ
Mimořádnou událost a návštěvu zažije farnost Jívová v pátek 7. prosince 2018. Při mši
svaté, která začne v 17:00 přijmou čtyři farníci svátost biřmování z rukou otce biskupa
Antonína Baslera. Bude se jednat o návštěvu biskupa v jívovském kostele poprvé od roku
2004, kdy zde při příležitosti pouti k Panně Marii Bolestné celebroval mši svatou Msgre.
Josef Hrdlička. Poslední udílení svátosti biřmování zde proběhlo ještě před II. světovou
válkou. Na tuto slavnost zvu srdečně nejen farníky z Jívové, ale také ty, kteří chtějí prožít
společenství církve s biskupem.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NAŠICH FARNOSTÍ
sobota 8. prosince 2018
vefarních sálech ve Šternberku
přednášející: P. Oldřich Máša, farář v Uničově
Program:
8:30 - mše svatá (farní kostel)
10:00 - II. přednáška
10:45 - III. přednáška
11:30 - modlitba svatého růžence
12:00 - závěrečné požehnání
Prosím, udělejte si čas na jedno adventní dopoledne, abychom mohli prožít
skutečně křesťanské svátky vánoční.
Další informace:

PRODEJ NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ 2019
Od příští neděle 2. prosince bude pan Josef Šindler, po mši svaté ve Šternberku, prodávat
nástěnné kalendáře, které jste si na závazně objednávali. Cena kalendáře je 200,-Kč.

AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽBY UKLÍZENÍ SNĚHU
Prosím muže, aby věnovali pozornost rozpisu služeb uklízení sněhu na letošní zimu
2018/2019. Budeme rádi, když se zapojí noví brigádníci.
O JEŽÍŠI KRISTU KRÁLI
Liturgický rok končí oslavou Ježíše Krista Krále. Také svět bude mít svůj konec. Ježíš Kristus je
jediný král, který tento konec přetrvá. Všichni ostatní králové a všechna jiná království skončí v
prachu. Až do konce časů ho jeho nepřátelé budou křižovat v jeho přátelích, tak jak to udělali s
ním na Kalvárii. Bude to hodina, ve které řekne všem svým přátelům: Dnes budeš se mnou v
ráji. A všem nepřátelům řekne: Odejděte navždy.
Moje království není z tohoto světa Židé Ježíše špatně pochopili. Očekávali osvoboditele od
Římanů, ale on osvobozoval z otroctví hříchu. Očekávali vůdce Božího lidu proti nepřátelům.
On byl vůdce, který poráží vášně. Očekávali někoho mocného proti velkým této země. On už
jako maličký uprchl do Egypta. Cítil se mnohem lépe mezi pokornými a pronásledovanými.
Doufali, že ho spatří na trůně slávy, a on vystoupil na potupný trůn kříže. Čekali ho s korunou
posázenou drahokamy, ale on přijal jen korunu z trní. Očekávali, že přijde oděn do purpuru, ale
spatřili ho v purpuru krve. Mysleli si, že smrtí na kříži všechno skončilo a na ukřižovaného už

nikdo nevzpomene. Ale to byl naopak počátek jeho triumfu.
Na kříži se Ježíš stal univerzálním Králem, tam skutečně všechny přitáhl k sobě. Tam začal své
kralování, které nikdy neskončí. Tam ukázal svou lásku, jakou miloval svět. Na kříži dal podnět
k rozjímání všem svatým, kterých je plné jeho nebe. Tento kříž se stal praporem pro všechny
křesťany. Jeho kříž je síla, která vede svět, aby miloval Spasitele, který nás tolik miloval.
Ježíš je jediný Král, který bude kralovat navždy, Král, jehož je konečný soud, který navěky
odsoudí všechny jeho protivníky. Ježíš je Král, protože Otec mu dal vládu nad celým světem:
pro něho a skrze něho byly stvořeny všechny věci. Všechno, co má život, má život od něho. On
je Život.
Ježíš je Král také jako člověk: je synem Davida, slavného židovského krále. Původ z Davida je
doložen ve svatých knihách. Svatý Pavel ho nazývá „prvorozený ze všeho tvorstva“. Říká, že
Ježíš je nová Hlava celého lidstva místo Adama, je novým Adamem. Žádná jiná hlava ho
nenahradí, bude navěky kralovat, jak řekl anděl Marii. Jeho království nebude konce. Ježíš je
Král také proto, že je Vykupitel, je Králem z titulu svého vítězství. Osvobodil nás z područí
toho, který nás zotročil. Osvobodil nás z hříchu a dal nám svou milost. Osvobodil nás z pekla a
dal nám nebe. Osvobodil nás od vášní a dal nám ctnosti a svátosti. Dal nám svobodu Božích
dětí. Koupil nás za cenu své krve.
Každý král má moc vydávat zákony, soudit a trestat a pozemští králové nejednou této moci
zneužili. Pozemské soudy často mají pravdu jen proto, že mají moc. Spravedlnost neexistuje ani
u soudů. Ježíš však vykonává svou moc vždy podle nejvyšší spravedlnosti a práva. Nové
přikázání jsem vám dal, abyste se navzájem milovali. Už nikoliv oko za oko, ale láska k
nepřátelům. Už není hříchem jen cizoložství, ale i nečistý pohled a touha A kdo miluje otce
nebo matku více než mne, není mne hoden. On je také Soudce. Bude soudit na konci časů svět
dobrých a zlých. Bude soudit každého po jeho smrti: nepotřebuje k tomu svědky, nikdo nebude
mít možnost odvolat se proti jeho rozsudku. Žádní jiní soudci nebudou existovat. On nejen
trestá, ale i odměňuje: Pojďte, požehnaní, do mého království, které je pro vás připraveno od
počátku světa. Pro zlé však má odsouzení: Odejděte, zlořečení, do věčného ohně.
Charakteristiky Kristova království
Toto království není z tohoto světa a není královstvím jen jedné země, ani nezačíná na tomto
světě. Ježíš zemřel, aby se stal králem všech lidí, a zemřel, aby měli život. Pozemští králové
zabíjejí jiné, aby mohli kralovat. Na tom zakládají svou velikost. Ježíš nemá vojsko ani zbraně,
nechce války ani prolévání krve. Nikomu nevnucuje svou vůli, nedělá si z lidí otroky, ale přátele
a poroučí jen těm, kteří chtějí být jeho. Nemá své vymezené území. Jeho je celá země i nebe.
Ježíš chce lásku jako pouto mezi všemi lidmi i pouto s Bohem. Nevládne nad těly, ale
především vládne duším. Nemá trůny ze zlata, ale trůní v lidských srdcích. Nemá paláce, ale
chrámy, kde se obětuje denně na oltáři. Neslibuje slávu na zemi, ale jen v nebi. Jeho království
se nezakládá na moci, ale na pokoře. Poddanými Ježíše Krista Krále jsou všichni ti, kteří milují
Boha a bližní; ti, kteří hledají Boha s upřímným srdcem; kteří se posvěcují jeho svátostmi; kteří
zachovávají jeho přikázání a žijí podle evangelia; ti, kteří ctí mír a radují se z milosti. Milost je
průkazem totožnosti v jeho království.
Nepřáteli jeho království jsou všichni ti, kteří žijí v hříchu; pyšní, kteří se nemodlí a nemilují
Boha; kteří kladou peníze nad Boha. Pýcha a nenávist jsou smrtelným jedem pro člověka. U
paty kříže byli jeho nepřátelé, kteří se mu vysmívali. Ale byli zde i Maria a Jan, zbožné ženy,
které ho milovaly a plakaly pro něho. Také dnes jsou zde jedni, kteří ho napadají, a druzí, kteří
ho milují. I dnes je Ježíš znamením, kterému se bude odporovat. Bylo tomu tak od počátku a
bude tomu tak až do konce.
Židé řekli: „Nechceme, aby tento nad námi kraloval!“ Hříšníci říkají dodnes totéž nikoliv slovy,
ale svými skutky. Abychom odčinili tyto hříchy, volejme celým srdcem a ze vší lásky:
„Chceme, aby tento Král byl v nás, v našich rodinách, v našich školách, v naší společnosti!“ To

je ten nejkrásnější hymnus, jakým můžeme slavit slavnost našeho Krále.
Pramen: Missionari della Consolata (www.consolata.org)

