BIBLICKÁ ROZJÍMÁNÍ NA KAŽDÝ DEN ADVENTU 2019
1.12. 1. adventní neděle
Žl 122 Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
Kam vlastně směřuje náš život, do čeho vyústí? První žalm adventní liturgie nám dává
odpověď a zároveň obrovskou naději – totiž život člověka je putováním do domu
milujícího Otce. Hodnotu každému slovu či skutku dává to, nakolik jsou nasměrovány
k Bohu.
2.12. Pondělí po 1. adventní neděli
Žl 122 Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
Pondělní odpověď žalmu je stejná jako nedělní. Dnes se zaměřme na způsob, jakým se
kráčí do domu Hospodinova – společně a s radostí. Cesta k Bohu není sólovým výstupem,
ale společným putováním. Všímat si konkrétního člověka vedle sebe a posloužit mu – to je
cesta k Bohu, v tom nalezneme pravou radost.
3.12. Úterý po 2. adventní neděli – památka sv. Františka Xaverského, kněze
Žl 72 V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
Spravedlnost je velkou hodnotou - touha po jejím uskutečnění je zakořeněna v srdci
každého člověka. Problém ovšem je, že to co jeden považuje za spravedlivé jiný často
vnímá jako nespravedlnost - tady je zdroj všech konfliktů jak v životě jednotlivce, tak i
celých národů. Naším úkolem není ustanovit spravedlnost, ale směřovat k Ježíši, a tak se
stávat spravedlivějšími.
4.12. Středa po 1. adventní neděli
Žl 23 Přebývat smím v domě Hospodinově, na dlouhé předlouhé časy.
Tímto zvoláním končí žalm 23, který známe spíše pod názvem „Hospodin je můj pastýř,
nic nepostrádám“. Řeknete si, tolik toho postrádám, tolik toho nemám. Nezapomínáme
však děkovat za to, co máme, 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.
5.12. Čtvrtek po 1. adventní neděli
Žl 118 Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
Každý den máme přicházet do světa plného nejistoty. Ovšem nikoliv jako „nejistí střelci“,
ale v síle Božího jména, v jistotě, že patříme Bohu, a že On se o nás postará, neboť naše
jména jsou vyryta v jeho srdci.
6.12. Pátek po 1. adventní neděli
Žl 27 Hospodin je mé světlo a má spása.
Co je světlem v mém životě? Po čem v životě skutečně toužím? Jestliže světlo, které mně
osvěcuje cesty života nevychází z Boha, riskuji, že „světlo“, za kterým jdu, mě dovede do
temnoty. Pamatujme na známe přísloví: „Není všechno zlato, co se třpytí“.
7.12. Sobota po 1. adventní neděli - památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Žl 147 Šťastní jsou všichni, kdo doufají v Hospodina.
Ne jen někteří, kdo doufají v Hospodina, jsou šťastní, ale všichni. To nám může znít
zvláštně. Vždyť já se snažím doufat v Hospodina a šťastný příliš nejsem. Duchovní život
není o tom, jak ve mně roste pocit, že v Hospodina doufám, ale o tom, jak se postupně
oprošťuji od iluzorních nadějí, které mně přináší jen prchavou radost, ale nikdy opravdové
štěstí.
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Žalmová odpověď: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
neděle 1. prosince
1. NEDĚLE
ADVENTNÍ
pondělí 2. prosince

NST 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Farní kostel 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00

za dar víry pro dceru a vnučku
mše svatá
mše svatá
za farníky
mše svatá
mše svatá
za všechny narozené a zemřelé ve městě
NST 18:00
Šternberk v listopadu 2019

úterý 3. prosince
Památka sv. Františka
Xaverského, kněze

Sv. Leopold 6:30

na poděkování za uplynulá rok a za Boží
požehnání pro celou rodinu

Psych.léčebna 15:15 mše svatá
NST 18:00 za + maminku, + Elvíru Součkovou, za živou a
+ rodinu Šrámkovu a za duše v očistci
Sv. Leopold 6:30 mše svatá
NST 11-12 adorace NS
čtvrtek 5. prosince
Farní kostel 13:30 pohřební mše svatá (za + Jiřího Kočí)
Mladějovice 17:00 mše svatá (od 16:30 sv. smíření a adorace NS)
Sv. Leopold 15-17:30 svátost smíření a adorace NS
pátek 6. prosince
Sv. Leopold 18:00 na poděkování za děti s prosbou o Boží
Sv. Mikuláše, biskupa
ochranu a vedení
1. PÁTEK V MĚSÍCI
Újezd u Un. 18:00 mše svatá (od 17:30 sv. smíření a adorace NS)
Farní kostel 8:30 mše svatá - zahájení adventní obnovy
sobota 7. prosince
Památka sv. Ambrože, Hor. Loděnice 17:30 mše svatá (od 17:00 sv. smíření a adorace NS)
biskupa a uč. církve
Klášter 18:00 mše svatá
NST 7:30 za + rodiče, jejich syna, vnučku a za živou
rodinu Šemberovu
neděle 8. prosince
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
2. NEDĚLE
Farní kostel 9:00 za + Vojtěch Bajera a za živou rodinu
ADVENTNÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
ÚMYSL ŽIV. RŮŽENCE PROSINEC 2019: za naše biřmovance a prvokomunikanty
SLUŽBA LEKTORŮ V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (8.12.): 1.čt. Iz 11,1-10* 2.čt. Řím 15,4-9* Ev. Mt 3,1-12*
Lektoři: NST – Martinková L., Chmelová F.; ZPM – Knopfová Z., Knopf P.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
8.12. - Šrámek K., Knopf P., Novák Š.
středa 4. prosince

Sv. Jana Damašského,
kněze a uč. církve

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.

PŘIPRAVOVANÉ UDÁLOSTI:
SPOLEČNÉ
SPOLEČNÉ AGAPÉ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ
Po dnešní mši svaté ve farním kostele zveme všechny farníky na společné posezení ve farní
místnosti.
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Další setkání mladších kandidátů (do 20 let) svátosti biřmování bude dnes 1. prosince v
16:00 na faře - skupinky. Setkání starších kandidátů (nad 20 let) proběhne v neděli 8.
prosince v 16:00 na faře.
LECTIO DIVINA NEBOLI POSVÁTNÉ ČTENÍ
Ve čtvrtek 5. 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.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 6. listopadu.

MISIJNÍ KLUBKO
Misijní klubko nebude na první pátek, ale až v pátek 13. prosince od 16:00 ve farní
místnosti. Přijďte mezi nás, těšíme se na vás!
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
JINÉ INFORMACE:

MŠE SVATÁ ZVLÁŠTĚ PRO DĚTI (PO KTERÉ PŘÍJDE SVATÝ MIKULÁŠ)
V pátek 6. 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.

PRODEJ NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ 2020
Od dnešní neděle 1. prosince bude pan Josef Šindler, po mši svaté ve Šternberku, prodávat
nástěnné kalendáře, které jste si na závazně objednávali. Cena kalendáře je 200,-Kč.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NAŠICH
FARNOSTÍ S KAPUCÍNEM P. PAVLEM UHŘÍKEM

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.

sobota 7. prosince 2019
ve farních sálech ve Šternberku
Program:
8:30 - mše svatá (farní kostel) - v promluvě I. přednáška
9:30 - II. přednáška
11:00 - modlitba svatého růžence
11:30 - závěrečné požehnání
Prosím, udělejte si čas na jedno adventní dopoledne, abychom mohli prožít skutečně
křesťanské svátky vánoční.
POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT
Příští neděli 8. prosince se v kapli sv. Leopolda uskuteční Adventní koncert, při kterém
vystoupí Schola z Nového Malína. Koncert bude začínat v 15:00 a všichni jste srdečně
zváni.
RORÁTNÍ MŠE SVATÉ A SPOLEČNÉ SNÍDANĚ
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.

ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA I. POLOLETÍ 2020
2020
Využijte, prosím, možnost objednat intence na mše svaté pro I. pololetí příštího roku.
Několik termínů je již zadáno, ale stále je jich dost k dispozici. Zapisuje se na faře v úřední
hodiny, a také v sakristii po mši svaté.
Upozorňuji, že intence na nedělní mše svaté, o které je největší zájem, budeme zapisovat
nejvýše dvě. Intence všedních dnů nebudou počtem omezeny.
AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽBY UKLÍZENÍ SNĚHU
Prosím muže, aby věnovali pozornost rozpisu služeb uklízení sněhu na letošní zimu
2019/2020. Budeme rádi, když se zapojí noví brigádníci.

