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5.12. 2. adventní neděle
Flp 1,4-6.8-11
Dnešní čtení nás vyzývá k tomu, abychom se naučili rozpoznávat příležitosti k lásce.
Můžeme například pozorněji naslouchat tomu, kdo přede mnou právě stojí, pochválit
někoho, když se chová velkoryse, můžeme se zdržet kritiky, můžeme odpustit…To všechno
je cesta ke svatosti
6.12. Pondělí po 2. adventní neděli
Iz 35,1-10
Bůh nechce, abychom se ho báli, ale abychom velkodušně odpovídali na jeho lásku. Bůh se
stal dítětem pro nás, aby nám usnadnil cestu k sobě. Otevřme svá srdce Pánu!
7.12. Úterý po 2. adventní neděli
Iz 40,1-11
Těšte, těšte můj národ - praví váš Bůh…ve světě zahlceném slovy plných kritiky a soudů se
vytrácí slova povzbuzení…A to je náš úkol, totiž vnášet do světa slova úcty a povzbuzení.
Tím, že budeme na druhé hledět s přejícností, dostane se nám povzbuzení od samotného
Pána.
8.12. Středa po 2. adventní neděli
Ef 1,3-6.11-12
Maria je pro nás vzorem pokorné důvěry v Boží cesty. U ní se můžeme učit rozmlouvat
s Bohem a zároveň promýšlet a uvažovat nad jeho plány, které má s námi, s každým z nás.
Panna Maria nebyla vždy „v pohodě“, ale vždy měla pevnou víru, že Bůh to má vše ve
svých rukách.
9.12. Čtvrtek po 2. adventní neděli
Mt 11,11-15
Protože svět kolem nás, a často i v nás, je plný pokušení, které nás rozptylují a oddělují od
Pána, je potřeba zůstávat obezřetnými a pozornými. K dobré orientaci v hodnotovém
bludišti dnešních dnů, a zároveň studnicí motivace k dobrému je Písmo svaté.
10.12. Pátek po 2. adventní neděli
Iz 48,17-19
Bůh v dnešním čtení přislibuje, že nás povede po cestě, po které máme jít. Necháme-li se
Bohem vést budeme mít zaručený úspěch, skutečný úspěch…
11.12. Sobota po 2. adventní neděli
Mt 17,10-13
Občas, někdy, ale možná i dlouhodobě se trápíme nad svojí či cizí duchovní vyprahlostí.
V něčem podobném se nacházel i autor osmdesátého žalmu. Přesto jakousi intuicí tuší, že
Bůh o něm ví, že se ho ujme, že ho vyvede z temnot. Tak vzniká krásná modlitba, plná
naděje. I my volejme k Bohu s touto intuicí a náš život se stane krásnou modlitbou

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ
5. PROSINCE 2021
Č. 49
Žalmová odpověď: K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši.
Šternberk F 7:30 za živou a + rodinu Baklíkovu a Martinkovu
Klášter 8:00 mše svatá
neděle 5. prosince
Mladějovice 8:30 mše svatá
2. NEDĚLE
Šternberk F 9:00 za + manželku Annu Klápšťovou
ADVENTNÍ
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá
Klášter 7:30 mše svatá
pondělí 6. prosince
NST 18:00 za všechny narozené a zemřelé ve městě
Sv. Mikuláše, biskupa
Šternberk v listopadu 2021
úterý 7. prosince
Šternberk F 6:30 za pana Pavelku a jeho živou a + rodinu
Památka sv. Ambrože,
Klášter 7:30 mše svatá
biskupa a učitele církve
středa 8. prosince
Klášter 7:30 mše svatá
Slavnost PANNY
Šternberk F 18:00 na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY
o Boží požehnání pro živou rodinu
2. NEDĚLE ADVENTNÍ

PRVOTNÍHO HŘÍCHU

čtvrtek 9. prosince
Sv. Jana Didaka
Cuauhtlatoatzina

pátek 10. prosince
Panny Marie
Loretánské

sobota 11. prosince
Sv. Damasa I., papeže

neděle 12. prosince
3. NEDĚLE
ADVENTNÍ

Šternberk F 6:30 za Boží požehnání pro kmotřence a jejich
rodiny
Klášter 7:30 mše svatá
NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Šternberk F 16-18 adorace Nejsvětější Svátosti
Klášter 7:30 mše svatá
Šternberk F 18:00 za + tety, kamaráda a za + rodinu Přindišovu
Mladějovice 17:30 mše svatá /od 16:45 adorace a svátost smíření/
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá /od 17:00 adorace a svátost smíření/
Klášter 18:00 mše svatá
Šternberk F
Klášter
Mladějovice
Šternberk F

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

za farníky
mše svatá
mše svatá
za + Vojtěcha Bajera a za živou a + rodinu
Bajerovu a Janovičovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 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.

MOŽNOST VEČERNÍ ADORACE PO CELOU DOBU ADVENTNÍ
Všechny Vás srdečně zvu na důvěrné setkání s Ježíšem, který chce osvětlovat naše životy!
Dnešní doba je plná zmatků, soudů, rozdělování, posuzování, odmítání…Pojďme pomoci
dnešnímu světu a ponořme se aspoň na chvíli do přítomnosti toho, který přináší světu
naději, který jediný je Pravda…
Během doby adventní je možnost adorovat Nejsvětější Svátost každý den od 19:00 do
21:00 (úterý, čtvrtek, pátek, sobota a neděle ve farním kostele Panny Marie; v pondělí a ve
středu v Kostelíčku). Vzhledem k tomu, že ve středu je slavnost Panny Marie a mše svatá
bude večer ve farním kostele, tak adorace bude tento den ve farním kostele).
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
Naše starší farníky v domě s pečovatelskou službou na Uničovské a blízkém okolí budu
navštěvovat už ve čtvrtek 9. prosince dopoledne.
NEDĚLNÍ A JINÉ SBÍRKY (listopad
(listopad 202
2021)
Šternberk
Mladějovice
H.Loděnice
Farní kostel
7.10.
956,7.695,14.10.
2.127,8.449,21.10.
1.480,10.245,28.10.
990,7.491,Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

558,490,490,490,-

Jívová

Újezd

1.371,1.730,1.670,1.490,-

2.495,1.080,1.032,1.045,-

PRODEJ NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ 2022
Od dnešní neděle 5. prosince bude pan Josef Šindler, po mši svaté ve Šternberku, prodávat
nástěnné kalendáře, které jste si na závazně objednávali. Cena kalendáře je 250,-Kč.
ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ NA I. POLOLETÍ 2022
2022
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.
2. DOBROČINNÝ BAZAR
Ve dnech 12. a 13. prosince od 10:00 do 16:00 na nádvoří bývalého augustiniánského
kláštera ve Šternberku proběhne 2. dobročinný bazar. Vše, co již doma nepotřebujete,
můžete přinést v sobotu v 17:00 do farní místnosti nebo v neděli do 9:00 na místo akce,
nebo si přijďte jen vybrat co se vám bude hodit a tím přispět! Veškerý výtěžek akce bude
věnován organizaci SPOLU Olomouc - pro lidi s mentálním postižením.
SLUŽBY VE ŠTERNBERKU V PŘÍŠTÍM TÝDNU
Texty na Slavnost 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: 18:00 – Knopfová Z.; Knopf P.
Texty příští neděle (12.12.): 1.čt. Sof 3,14-18* 2.čt. Flp 4,4-7* Ev. Lk 3,10-18*
Lektoři: 7:30 – Martinková L.; Chmelová F.; 9:00 – Janíčková M.; Matějíček V.
Údržba chodníků (8.12.): Šrámek K., Knopf P., Novák Š.
Údržba chodníků (12.12.): Nikl V., Vyvozil M.
MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
PROSINEC 2021: za všechny zdravotníky, lékaře, zdravotní sestry, kteří zvláště čelí
pandemii nemoci Covid 19

PASTÝŘSKÝ LIST PRO ADVENTNÍ ČAS
Milé sestry a drazí bratři, dnes
vstupujeme do adventu, začínáme velkou
přípravu na nový příchod Krista. Nejde jen o
přípravu na Vánoce, které jsou oslavou jeho
historického příchodu. Jde i o naši přípravu na
setkání s Kristem na konci našeho života či na
konci věků, ale taky o jeho vstup do našeho
každodenního života, do našich vztahů, do naší
společnosti.
Letos prožíváme dvě celocírkevní
události: Rok rodiny, který vyhlásil papež
František, a synodální proces, který jsme na
papežovu výzvu zahájili v říjnu. Svatý otec
reaguje na dva velké problémy dnešního světa: přehnaný individualismus a krizi rodiny.
Obojí souvisí. Když jsme příliš soustředěni na své já, zanedbáváme Boha i druhé lidi a
zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině. Co můžeme udělat pro nápravu? Prožijme tento
advent se zvláštním zaměřením na společnou cestu v rodině.
Některé rodiny jsou zvyklé na zasedání rodinné rady, tak jim to nepřijde
zvláštní. Udělejme si v době adventní ve všech rodinách každý týden společnou hodinku.
Nic násilného. Jen mějme čas jeden pro druhého. Téma hovoru není potřeba hledat. Mluvte
o kterémkoliv problému, který někoho v rodině pálí. Neřešte jich však mnoho najednou.
Ostatní nechejte na příště. Nebuďte na to sami. Pozvěte krátkou modlitbou do svého
společenství Pána Ježíše. Takový host udělá z Vašeho setkání svátek. Před ním se budete
lépe ovládat a ukážete laskavější tvář. Nechejte mluvit každého naprosto svobodně a
pozorně mu naslouchejte. Nepřipravujte si při tom svou odpověď. Nemluvte dlouho a dejte
slovo každému. Pak udělejte druhé kolo, v němž nikdo nebude opakovat to, co už řekl, ale
řekne, co ho oslovilo z úst druhých. Budete-li pak chtít udělat závěr, něco rozhodnout,
zeptejte se nejprve: Jak by se to líbilo Pánu Bohu? Připomeňte si třeba vhodný citát z Písma
svatého. Pokud nenajdete shodu, odložte rozhodnutí na příště. Buďte trpěliví a nemějte
špatnou náladu kvůli tomu, že jste nenašli řešení.
Do příštího setkání ať se každý modlí za správné poznání. Možná pocítíte, že
Bůh je Vám mnohem blíž, než dřív. Možná Vám dojde, že Bůh k Vám promlouvá i skrze
ty, od kterých byste to nečekali. Možná zaslechnete jeho hlas ve svém srdci. Při tom ale
dejte pozor, abyste za Boží hlas nepovažovali hlas pokušení těla, světa či ďábla. Vodítkem
Vám může být otázka, jestli je návrh v souladu s Božím přikázáním a jestli odpovídá lásce,
která hledá dobro druhého.
Příští setkání začněte tím, jak jste prožili poslední týden, co Vás napadlo, na co
jste přišli. A dobře poslouchejte, na co přišli druzí. Snad Vám to připadne jako nezvyklý
úkol. Ale jestli v době adventní děláváme různá cvičení projevů lásky v dobrých skutcích
nebo sebeovládání, udělejte si z tohoto programu adventní cvičení, kterým se připravíte na
Vánoce. Uděláte novou duchovní zkušenost a Vánoce budou bohatší o nový způsob Boží
přítomnosti ve Vaší rodině. Děkuji všem, kteří tímto způsobem přispějí k obnově naší
společnosti skrze obnovu vlastní rodiny.
K takovému úsilí každému z Vás ze srdce žehná arcibiskup Jan

