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29.11. 1. adventní neděle
Lk 21,25-28.34-36
Začíná advent. Zeptej se sám sebe, kým je pro tebe Ježíš. Není jen pouhou součástí tvého
myšlení a tvého životního stylu? Pak jsi odsouzen ke strachu. Jestliže dovolíš Pánu, aby se
tvůj život stal součástí jeho plánu, nemusíš se bát ničeho a nikoho. On sám se bude starat!
30.11. Pondělí po 1. adventní neděli
Mt 4,18-22
Učedníci zanechali sítě a šli za Ježíšem. Co nás zdržuje na cestě za Pánem, co zdržuje náš
zrak, že nevidíme potřeby našich bližních, že žijeme jen ve vlastním světě? Nebojme se to
objevit, nazvat pravým jménem a zanechat.
1.12. Úterý po 1. adventní neděli
Lk 10,21-24
Ježíš blahoslaví ty, jejichž oči vidí Ježíše. Hledět na Něho, být s Ním je to největší, co může
člověk dělat. Přicházejme „ hledět“ na Ježíše přítomného v Eucharistii, ale hledejme ho i
v potřebných.
2.12. Středa po 1. adventní neděli
Mt 15,29-37
Možná si řekneme, že když Ježíš rozmnožoval chleby a ryby pro zástupy, měl to lehké,
vždyť je Bůh. Ale on nedává něco, dává sebe, a tak nám ukazuje, v čem je podstata daru –
dát sebe. Nemusíme mít hodně peněz, abychom druhé obdarovali. Darujme část svého času
někomu, koho tím potěšíme.
3.12. Čtvrtek po 1. adventní neděli
Mt 7,21.24-27
V životě zažíváme různé „ vichřice“, kdy ztrácíme svoje jistoty a vnímáme svou
zranitelnost. Tyto těžké časy bývají velkou zkouškou, ale udržují nás v realitě naší slabosti.
Pozvěme Ježíše, ať nikoliv naše schopnosti či zkušenosti, ale On sám ať je naší skálou.
4.12. Pátek po 1. adventní neděli
Mt 9,27-31
Častokrát toužíme, aby Ježíš vyřešil náš momentální problém. Tady číhá nebezpečí, že
Ježíše zredukujeme na pouhého osobního poradce a řešitele svých problémů. Neuvěříme-li,
že Ježíš náš skutečný PROBLÉM vyřeší, z problémů nevyjdeme a zůstaneme smutní.
Radost ze života nespočívá v absenci problémů, ale v tom, že Bůh o mně ví a taky se stará.
5.12. Sobota po 1. adventní neděli
Mt 9,35-38
Kde se nachází Pánova žeň? Mezi věřícími, o které se stará dělník-kněz? Prosíme přece o
nová kněžská povolání. Žeň je ovšem všude kolem nás, a prosíme-li o dělníky, prosíme též
o sílu podělit se o svůj vztah s Ježíšem s lidmi ze svého okolí. Představte si, že by se skrze
každého farníka, který byl v neděli v kostele, dozvěděl někdo, kdo tam nechodí, že miluje
Ježíše ...
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28. LISTOPADU 2020
Č. 48
Žalmová odpověď: K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši.
Farní kostel 7:30 za + rodiče, bratra a jeho rodinu a za živou
a + rodinu Šemberovu a Pevnerovu
Klášter
8:00
mše svatá
neděle 28. listopadu
Mladějovice 8:30 mše svatá
1. NEDĚLE
Farní kostel 9:00 za živou a + rodinu Hublarovu, Niklovu
ADVENTNÍ
a Trávníčkovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 29. listopadu
NST 18:00 za živou a + rodinu Milulčkovu a Janáčovu
úterý 30. listopadu
Šternberk F 6:30 za syna a jeho rodinu, za dar víry
Svátek sv. Ondřeje,
Klášter 7:30 mše svatá
apoštola
Klášter 7:30 mše svatá
středa 1. prosince
NST 18:00 za + Dagmar, + Antonína, + rodiče a za duše
Svátek sv. Edmunda
Kampiána, kněze a muč.
v očistci
Šternberk F 6:30 za Boží požehnání pro děti a jejich rodiny
Klášter 7:30 mše svatá
čtvrtek 2. prosince
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Hlásnice 18:00 mše svatá
Šternberk F 16-18 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30 mše svatá
pátek 3. prosince
Šternberk F 15-17:30 svátost smíření a adorace NS
1. PÁTEK V MĚSÍCI
Památka sv. Františka
Šternberk F 18:00 za Lenku, její živou a + rodinu a za potomky
Xaverského, kněze
Újezd u Un. 18:00 mše svatá /od 17:30 adorace a svátost smíření/
sobota 4. prosince
1. SOBOTA V MĚSÍCI
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Jana Damašského,
Klášter 18:00 mše svatá
kněze a uč. církve
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

neděle 5. prosince
2. NEDĚLE
ADVENTNÍ

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

za živou a + rodinu Baklíkovu a Martinkovu
mše svatá
mše svatá
za + manželku Annu Klápšťovou
mše svatá
mše svatá

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.

Adventní doba naštěstí není pouze časem
horečných nákupů. Má především svůj duchovní
obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce!
Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem
každodenním životě a připravuje nás na jeho
slavný druhý příchod.
V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš:
"Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas
a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u
něho a on u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř.
Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my...
Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný
život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k
němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a
odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách...
ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Při každé mši svaté 1. neděli adventní 28. listopadu se budou žehnat adventní věnce. Věnce
přineste do kostela a položte před začátkem bohoslužby na stupně oltáře. Odpoledne
v 16:00 se budou ve farním kostele žehnat adventní věnce i těm, kteří na bohoslužby
nepřicházejí. Pokud máte souseda či známého, který by si chtěl nechat posvětit svůj
adventní věneček, tak je, prosím, pozvěte.
RORÁTNÍ MŠE SVATÉ
Všechny Vás srdečně zvu na rorátní mše svaté, které patří k adventnímu očekávání. Tyto
mše svaté budou během doby adventní vždy v úterý a ve čtvrtek v 6:30 ve farním kostele.
Z důvodů omezení nebudou po mši svaté snídaně s dětmi.
NABÍDKA PROŽITÍ ADVENTU
Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním
rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní
aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše nemocné ve Šternberku budu navštěvovat dopoledne v pátek 3. prosince.
ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA I. POLOLETÍ 2022
2022
Od dnešní neděle máte možnost objednat vaše intence na mše svaté pro I. pololetí příštího
roku. 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.
PRODLOUŽENÍ MOŽNOSTI ZÍSKÁVAT DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY
Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos
možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad.

SLUŽBY VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty příští neděle (5.12.): 1.čt. Bar 5,1-9* 2.čt. Flp 1,4-6.8-11* Ev. Lk 3,1-6*
Lektoři: NST – Novákovi; Šrámková D.; ZPM – Švecová P.; Richterová M.
Úklid farního kostela: skupina P. Paluchové
AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽBY UKLÍZENÍ SNĚHU
Prosím muže, aby věnovali pozornost rozpisu služeb uklízení sněhu na letošní zimu
2021/2022. Budeme rádi, když se zapojí noví brigádníci.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
LISTOPAD 2021: za ukončení pandemie
PROSINEC 2021: za všechny zdravotníky, lékaře, zdravotní sestry, kteří zvláště čelí
pandemii nemoci Covid 19

