neděle 20. prosince
4. NEDĚLE
ADVENTNÍ

pondělí 21. prosince

Šternberk F 7:30
Klášter 8:00
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00
Újezd u Un. 10:00
Jívová 11:00
Klášter 7:30
NST 18:00

za + tatínka Josefa a za živou rodinu Chmelovu
mše svatá
mše svatá
za farníky
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za + Antonína a Vojtěcha a za + rodinu
Nitschovu , Kamarádovu a za duše v očistci

úterý 22. prosince

Šternberk F 6:30 mše svatá /volná intence/
Klášter 7:30 mše svatá

středa 23. prosince

Klášter 7:30 mše svatá
NST 18:00 mše svatá /volná intence/

Šternberk F 15:00
Klášter 17:00
Mladějovice 20:00
čtvrtek 24. prosince
Štědrý den - vigilie
Újezd u Un. 20:00
Šternberk F 22:00
Jívová 22:00
Šternberk F 7:30
pátek 25. prosince
Mladějovice 8:30
Šternberk F 9:00
Slavnost
Újezd u Un. 10:00
NAROZENÍ PÁNĚ Domašov n. B. 11:00
Šternberk F 11:30
Šternberk F 14:30
Šternberk F 7:30
Domašov u Št. 8:30
Šternberk F 9:00
sobota 26. prosince
Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka
H. Loděnice 9:45
Hr. Petrovice 10:45
Babice 17:00
Šternberk F 7:30

mše svatá /volná intence/
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá /volná intence/
mše svatá
mše svatá /volná intence/
mše svatá
mše svatá /volná intence/
mše svatá
mše svatá
mše svatá /volná intence/
svátostné požehnání
mše svatá /volná intence/
mše svatá
na poděkování za dar života syna Jana a
vnučky Alžběty a na poděkování za B. požeh.
pro rodiny Hradilovu, Vrbovu a Králíčkovu
mše svatá
mše svatá
mše svatá
za + rodiče Josefa a Marii Kusmičovy
a za živou a + rodinu
neděle 27. prosince
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Svátek SV. RODINY
JEŽÍŠE, MARIE
Šternberk F 9:00 za + rodiče Kučerovy a za živou rodinu
A JOSEFA
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Vzhledem k platným omezením je nutné rezervovat svoji účast na nedělní mši svatou v klášterní
kapli sester; mše svaté u sester, během vánočních svátků jsou již zarezervovány.
ÚMYSL ŽIV. RŮŽENCE PROSINEC: za ukončení epidemie a za všechny zdravotníky

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
4. NEDĚLE ADVENTNÍ

20. PROSINCE 2020

Č. 48

Texty Božího slova dnešní neděle
1. čt. – 2 Sam 7,1-16; 2. čt. – Řím 16,25-27; Evangelium: Lk 1,26-38
Mezizpěv* Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech!

INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S PLATNÝMI OPATŘENÍMI
pro farnosti Šternberk , H. Loděnice, Jívová, Mladějovice a Újezd u Uničova

1. od pátku 18.12. platí opatření PES (protiepidemický systém) 4. stupně, což znamená, že
je povolen takový počet účastníků bohoslužeb, který v daném kostele nepřekročí 20 % míst
k sezení. Znamená to, že v kostelích našich farností se bohoslužby může účastnit nejvýše:
Šternberk - Kostelíček (NST) 20 osob
Šternberk - Farním kostel (Zvěstování Panny Marie) 100 osob
Šternberk - klášterní kaple (sv. Anežky) 20 osob
Horní Loděnice 28 osob
Jívová 70 osob
Mladějovice 26 osob
Újezd u Uničova 26 osob
Rezervace místa na mši svaté není potřeba (výjimkou jsou sváteční mše svaté v klášterní
kapli, kde je rezervace nutná, ovšem podle mých informací už i obsazená), JAK SE VŠAK
NAPLNÍ POVOLENÁ KAPACITA, NEBUDETE DO KOSTELA VPUŠTĚNI. Proto
přijďte, co nejdříve!
Vzhledem k tomu, že vyhlášený nouzový stav bude trvat do středy 23. prosince, je možné,
že se od 24. prosince opět změní podmínky pro konání bohoslužby. Proto sledujte pozorně
aktuální informace na našich webových stránkách.
Mladějovice
kapacita 130 míst
Újezd u Uničova
kapacita 130 míst
Jívová
kapacita 350 míst
Šternberk
kapacita 500 míst
Horní Loděnice
kapacita 140 míst
Klášterní kaple
kapacita 94 míst

PES 3 (max.30 %)

PES 4 (max.20 %)

PES 5 (max.10 %)

40 osob

26 osob

13 osob

40 osob

26 osob

13 osob

105 osob

70 osob

35 osob

150 osob

100 osob

50 osob

42 osob

28 osob

14 osob

28 osob

18 osob

10 osob

2. Při bohoslužbách se:
hromadně nezpívá (zpívat může maximálně 10 lidí, tzn. zpívat může schola či sbor)
nepodávají se ruce při pozdravení pokoje nepřinášejí se obětní dary
přítomní věřící mají zakrytá ústa!
rozestupy 2 m (členové rodiny mohou být u sebe)

VŠECHNY FARNOSTI

PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
Šternberk – 20. prosince (neděle) farní kostel 14:00 – 16:00
Mladějovice – 21. prosince (pondělí) 16:00 – 17:30
Využijte v co největší míře této příležitosti ke svátosti smíření.
PODĚKOVÁNÍ TĚM, KDO POMOHLI S VÁNOČNÍ VÝZDOBOU
Děkuji všem, kteří včera přišli pomoci s předvánočním úklidem a výzdobou našich kostelů.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Naši skauti nám přinesli světlo z Betléma, které si můžete odnést domů.
OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ NA SVÁTEK SVATÉ RODINY
Příští neděli 27. prosince na svátek Svaté Rodiny mohou při liturgii přítomní manželé
obnovit své manželské sliby.
ŽEHNÁNÍ VÍNA
V neděli 27. prosince si na mši svatou můžete přinést svá vína k požehnání.

ŠTERNBERK

PODĚKOVÁNÍ TĚM, KDO POMOHLI S VÁNOČNÍ VÝZDOBOU
Děkuji všem, kteří včera přišli pomoci s předvánočním úklidem a výzdobou našeho kostela.
LEKTOŘI V PŘÍŠTÍM TÝDNU
24.12.: 1.čt.Iz 9,1-3.5-6* 2.čt.Tit 2,11-14* Ev. Lk 2,1-14*
Lektoři: ZPM – Švecová P., Richter S.
25.12.: 1.čt.Iz 62,11-12* 2.čt.Tit 3,4-7* Ev. Lk 2,15-20*
Lektoři: ZPM 7:30 – Nováková D., Šišková J.; ZPM 9:00 – Knopfová Z., Knopf |P.
26.12.: 1.čt.Sk 6,8-10;7,54-60* Ev. Mt 10,17-22*
Lektoři: ZPM 7:30 – Novákovi, Šrámková D.; ZPM 9:00 – Janíčková M., Matějíček V.
27.12.: 1.čt.Gn 15,1-6;21,1-3* 2.čt.Žid 11,11-12.17-19* Ev. Lk 2,22-40*
Lektoři: NST 7:30 – Martinková L., Chmelová F.; ZPM 9:00 – Hýžová L., Nikl V.
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ (UKLÍZENÍ SNĚHU) V PŘÍŠTÍM TÝDNU
24.12. - Gerža A., Vémola M., Bajer T
25.12. - Smyčkovi
26.12. - Richter S., Máčala M., Marghold M.
27.12. - Šrámek K., Knopf P., Novák Š.
PRODEJ NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ 2021
Nástěnné kalendáře, které jste si závazně objednávali u pana Josefa Šindlera se budou
prodávat ještě po mši v neděli 20. prosince ve farním kostele. Cena kalendáře je 200,-Kč.
HLÍDÁNÍ JESLIČEK VE ŠTERNBERKU
Během svátečních dnů nachází do našeho farního kostela cestu větší množství lidí než
obvykle, aby tak zakusili něco z podstaty Vánoc, třeba jen tím, že stráví chvíli u jesliček.
Aby kostel mohl být otevřen, bude potřeba zajistit jeho hlídání. Chtěl bych Vás tedy tímto
poprosit, abyste se zapsali do připravených listů, a i takto ukázali, že jsme tady pro druhé.
Farní kostel bude otevřen

MLADĚJOVICE

NÁVŠTĚVA U JESLIČEK
Prožít tiché chvíle u jesliček můžete v mladějovickém kostele v níže napsaných časech, kdy
bude otevřen kostel:
25. prosince - od 15:00 do 17:00
26. prosince - od 15:00 do 17:00
27. prosince - od 15:00 do 17:00
1. ledna - od 15:00 do 17:00
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KATEDRÁLE SE BUDOU VYSÍLAT ON-LINE
Oslavu vánočních svátků v olomoucké arcidiecézi letos poznamenají nejen vládní opatření
v boji proti koronaviru, ale také zatím trvající hospitalizace arcibiskupa Graubnera.
Bohoslužby, které bude v katedrále sv. Václava celebrovat biskup Antonín Basler, je možné
sledovat také v přímém přenosu.
Čtvrtou neděli adventní 20. prosince bude biskup Basler slavit dvě bohoslužby: první
z nich, od 9.00 v kapli sv. Jana Sarkandra, zakončí celoroční oslavy jubilea tohoto světce. O
hodinu později pak bude v katedrále celebrovat mši svatou s předáváním betlémského
světla.
O slavnosti Božího narození ho čekají hned tři bohoslužby: na Štědrý den od 15.00 mše
svatá pro rodiny s dětmi v olomouckém kostele sv. Kateřiny, večer od 21.00 „půlnoční“
v katedrále a na Boží hod pak od 10.00 opět v katedrále.
Nový rok pak biskup Basler zahájí mší svatou 31. prosince od 24.00 na Svatém Hostýně.
V katedrále bude novoroční mši svatou 1. ledna od 10.00 celebrovat zdejší farář P. Ladislav
Švirák.
Všechny on-line přenosy z katedrály lze sledovat také v přímém přenosu na kanálu
YouTube, dění ze svatohostýnské baziliky lze sledovat na tomto místě.
ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU NAŠEHO OTCE ARCIBISKUPA
Přestože arcibiskup Jan Graubner, který byl před téměř třemi týdny hospitalizován kvůli
nemoci covid-19, zůstává nadále ve Fakultní nemocnici Olomouc, jeho stav se stále
zlepšuje a v rámci rehabilitace už může vstávat z lůžka. Olomoucký arcibiskup a předseda
České biskupské konference děkuje všem, kdo se za jeho zdraví i nadále modlí, a zůstává
s věřícími spojen v myšlenkách a modlitbách.

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.

