PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Poslední biřmování se konalo v naší farnosti 29. května 2016.
Plánujeme, že v roce 2020, bude v naší farnosti tato svátost znovu
udílena. Přihlašovat se k přípravě na svátost biřmování je možné pro
starší 15 let. Příprava k přijetí této svátosti začne v březnu 2019 a potrvá
jeden rok. Přihlášku si můžete vyzvednout u kněží. Vyplněnou
přihlášku, prosím, odevzdejte mně osobně, do 28. února 2019.
Pokud znáte někoho, kdo ještě nebyl biřmován i mimo naši farnost, tak
mu o této příležitosti řekněte. Chtěl bych povzbudit také ty, kteří jsou
již starší věkem a nebyli dosud biřmováni, aby neváhali a přihlásili se.
Pokud bude více starších zájemců rozdělíme čekatele biřmování na dvě
skupiny – starší a mladší.

POSELSTVÍ NEMOCNÝM ADVENT A VÁNOCE 2018
Milí nemocní přátelé,
Advent a Vánoce jsou období, která nám připomínají události ze začátku života
Pána Ježíše, ve kterém hraje pochopitelně podstatnou roli jeho maminka. Tyto události, ve
kterých poznáváme, že Pán Ježíš nám byl podobný ve všem, kromě toho, že se nedopustil
žádného zla, si oživujeme v růženci. Přečtěte si, co o růženci píše v knize Setkání s Marií
Guy Gilbert – kněz pařížského podsvětí.
Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá
také jeho Matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších
momentech v životě jeho Matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost s
utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením.
Otevřme rodinné album Panny Marie a uvažujme o velkých okamžicích jejího
života! Vzývejme ji v modlitbě růžence. Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“, které
nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat prostě jako dítě: „Zdrávas, Maria…“
Jednou z námitek proti růženci je tvrzení, že je to „omílání stále stejné modlitby,
což unavuje a člověk při tom pak myslí na jiné věci“. Myslím si ale, že opakuješ-li modlitbu
„Zdrávas, Maria“ soustředěně, pak, i když se občas v mysli odchýlíš, zůstáváš v proudu, v
dechu lásky, který tě nese a oživuje. Růženec tě tak uvádí do povznášejícího ovzduší.
Modlitba totiž nepřitahuje nebesa k zemi. Je to povznesení tvého srdce k Bohu, který ví lépe
než ty, co potřebuješ.
Bůh vždycky vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými. Nedává přednost
„hrdinům“, jako je Rambo nebo Schwarzenegger. V televizi vidíš chlapy svalnaté, pěkné na
pohled, jak překonávají všechna nebezpečí a překážky. A ty jim věříš! Sdělovací prostředky
ti říkají: „Nejsi-li krásný ani prachatý, ani svalnatý, mimořádně inteligentní, platíš za
blbce.“ Bůh si však naštěstí počíná jinak! Pokud měl člověk milující mámu, něžnou,
pozornou, vždycky k dispozici, mazlivou, ráznou i laskavou, spravedlivou a schopnou říci i
„ne“, dostal tak parádní výbavu. Moje máma je taková. A taková byla Maria. Jestli ale tvá
matka nebyla taková, jakou jsi chtěl mít, tím spíše a více se obracej k Marii!
Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
2. PROSINCE 2018
Č. 48
Žalmová odpověď: K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.
NST 7:30 za + rodiče a sourozence
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 2. prosince
Mladějovice 8:30 mše svatá
1. NEDĚLE
Farní kostel 9:00 za + Elvíru Součkovou a za duše v očistci
ADVENTNÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
za všechny narozené a zemřelé ve městě
pondělí 3. prosince
NST 18:00
Šternberk v listopadu 2018
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

úterý 4. prosince
středa 5. prosince
čtvrtek 6. prosince
Sv. Mikuláše, biskupa

pátek 7. prosince
Památka sv. Ambrože,
biskupa a uč. církve
1. PÁTEK V MĚSÍCI

Sv. Leopold 6:30 za + Christl Kottek
Psych.léčebna 14:45
NST 18:00
Sv. Leopold 6:30
Mladějovice 9:00
NST 11-12
Babice 16:30

mše svatá
za Boží požehnání pro rodinu Vrobelovu
volná intence
mše svatá (od 8:30 svátost smíření a adorace NS)
adorace NS
mše svatá

Sv. Leopold 16–17:45 svátost smíření a adorace NS
Jívová 17:00 mše svatá s udílením svátosti biřmování
Sv. Leopold 18:00 za Boží požehnání pro děti a jejich rodiny

sobota 8. prosince
Slavnost PANNY
MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY
PRVOTNÍHO
HŘÍCHU

Farní kostel 8:30 za živou a + rodinu Strašilovu
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Klášter 18:00 mše svatá

NST 7:30 za + rodiče Šemberovy, jejich vnučku a za
živou rodinu
neděle 9. prosince
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
2. NEDĚLE
Farní kostel 9:00 za farníky
ADVENTNÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Mše svaté u sester kapucínek: od PO do PÁ v7:30 hod; v SO v 18:00; vNE v8:00 hod.

FARNÍ ÚMYSL NA PROSINEC 2018: za duchovní obnovu našich farností
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 v následujícím týdnu:

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. Na tuto
slavnost zvu srdečně nejen farníky z Jívové, ale také ty, kteří chtějí
prožít společenství církve s biskupem.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budeme navštěvovat dopoledne v pátek 7. listopadu.

MŠE SVATÁ ZVLÁŠTĚ PRO DĚTI (PO KTERÉ PŘÍJDE SVATÝ MIKULÁŠ)
V pátek 7. prosince bude po mši svaté (18:00) v kapli sv. Leopola setkání dětí s
Mikulášem. Bude hezké, když si děti pro Mikuláše připraví buď nějakou básničku či
obrázek.

INFORMACE PRO KRÁLÍČKY
Pečení vánoček; sraz v sobotu 8. prosince v 9:30 ve farní místnosti. Zástěrky s sebou

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NAŠICH FARNOSTÍ
sobota 8. prosince 2018
vefarních sálech ve Šternberku
přednášející: P. Oldřich Máša, farář v Uničově
Téma: MILOST NOVÉHO ZAČÁTKU
Program:
8:30 - mše svatá (farní kostel)
10:00 - II. přednáška
10:45 - III. přednáška
11:30 - modlitba svatého růžence
12:00 - závěrečné požehnání

LEKTORSKÁ SLUŽBA VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty Slavnosti P.Marie (8.12.): 1.čt. Gn 3,9-15.20 * 2.čt. Ef 1,3-6.11-12 * Ev. Lk 1,26-38
Lektoři : ZPM –Nováková V., Bajer T.
Texty příští neděle (9.12.): 1.čt. Bar 5,1-9 * 2.čt. Flp 1,4-6.8-11 * Ev. Lk 3,1-6
Lektoři: NST – Nováková D., Šišková J.; ZPM – Smyčková J., SmyčkaJ.

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
Také letos bychom rádi přispěli do fondu Papežského misijního díla dětí. Králíčci proto
připravili v Křížové chodbě obchůdek s drobnými vánočními dekoracemi, které si můžete v
neděli 9. prosince po mši svaté zakoupit. Druhou adventní neděli si můžete taktéž osladit
našimi minivánočkami. veškeré vaše příspěvky zašleme dětem trpícím hladem.

Další informace:

Prosím, udělejte si čas na jedno adventní dopoledne, abychom mohli prožít
skutečně křesťanské svátky vánoční.

PRODEJ NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ 2019

SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ

Od dnešní 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.

Po dnešní mši svaté ve farním kostele zveme všechny farníky na společné posezení ve farní
místnosti.

AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽBY UKLÍZENÍ SNĚHU

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ A SPOLEČNÉ SNÍDANĚ

Prosím muže, aby věnovali pozornost rozpisu služeb uklízení sněhu na letošní zimu
2018/2019. Budeme rádi, když se zapojí noví brigádníci.

Všechny farníky, zvláště pak děti s jejich rodiči, zveme na rorátní mše svaté. V letošním
roce budou v kapli sv. Leopolda 2x týdně: v úterý a ve čtvrtek v 6:30. Shromáždíme se v
křížové chodbě, kde začneme modlitbou “Anděl Páně” v 6:25 a s rozžatými svícemi či
lampičkami půjdeme průvodem na mši sv. do kaple sv. Leopolda. Po mši sv. budou mít děti
na faře snídani a pak půjdou do školy. Prosím maminky, aby se u paní Jany Smyčkové
zapsaly do rozpisu přípravy snídaní.

ČTVRTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KATOLICKÉ VÍŘE
Další setkání zájemců o hlubší poznávání naší víry bude ve čtvrtek 6. prosince v 19:15 na
faře. Téma: Judaismus.

NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (Listopad 2018)
Šternberk
Horní
Mladějovice
Jívová
Újezd
Loděnice
NST
Farní
sobota
4.11. 3.185,1.234,920,2.930,1.130,8.439,699,11.11. 2.124,1.437,400,3.129,2.447,4.487,x
18.11. 5.132,830,420,2.150,1.124,4.206,3.756,25.11. 2.094,820,350,1.800,1.433,3.657,x
Babice (4.11.-580,-Kč;22.11.-641,-Kč); 10.11. Domašov n.B.- 600,-Kč; Šternberk (1.11..2.822,-Kč; 2.4.11.-2.506,-Kč).

