BIBLICKÁ ROZJÍMÁNÍ NA KAŽDÝ DEN ADVENTU 2021

19.12. 4. adventní neděle
Žl 24 Ať vejde Hospodin, on je král slávy!
Kam má vlastně vejít dobrý Hospodin? Do našeho srdce, po kterém tolik touží. V jakém
stavu se však nachází? Když budeme pravdiví, musíme pokorně vyznat: Pane, naše srdce
není čisté. Je rozdělené, neupřímné, až příliš často zapomínající na Tebe. Přesto všechno
chce k nám Pán vejít. On vejde, stačí jen to jediné – přijmout Boží nabídku odpuštění.
20.12. Pondělí po 4. adventní neděli
Žl 24 Ať vejde Hospodin, on je král slávy!
Také dnešní den budeme zpívat žalm 24. Tento je zakončen zvoláním: „To je pokolení těch,
kdo hledají tvář Jakubova Boha!“ Hledejme všude Boží pohled, ve svém jednání, mluvení i
myšlení. Prostor k požehnání vzniká tam, kde je otevřenost na Boží pohled – vyložme před
Bohem „své karty“.
21.12. Úterý po 4. adventní neděli
Žl 33 Radujte se, spravedliví, z Hospodina, zpívejte mu píseň novou.
V této odpovědi je obsažena hluboká moudrost, která je receptem k životu v radosti.
Radovat se máme z Hospodina, On sám je skutečným důvodem k radosti, protože Bůh
miluje člověka. Jestliže s námi je Bůh, máme stálý důvod k radosti.
22.12. Středa po 4. adventní neděli
1 Sam 2,1-8 Srdce mé jásá v Bohu, mém spasiteli.
Tato radostná invokace vyvěrá z vděčného srdce Anny, která byla dlouhou dobu neplodná,
tedy nenaplněná. Bůh nikdy na své děti nezapomíná, On zná čas naplnění. Pro Boha není
nikdo příliš starý nebo příliš mladý. Není důležitý věk, ale otevřenost pro Boží plán.
23.12. Čtvrtek po 4. adventní neděli
Žl 25 Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.
Postoj vzpřímený je symbolem svobodného člověka, naopak člověk zotročený sklání svou
hlavu. My máme stát rovně, neboť jsme svobodní, ale jedině tehdy, budeme-li tuto
svobodu prožívat s Bohem a v Bohu. Mimo Boha je otroctví…
24.12. Pátek po 4. adventní neděli
Žl 89 O tvém milosrdenství, Hospodine, navěky budu zpívat.
Náš život bude tehdy smysluplným, nakolik bude oslavou Boha. Boží milosrdenství
oslavíme stálou vůlí k obrácení a pokáním. Tak prožijeme setkání s tím, jenž se pro nás stal
člověkem.

NEDĚLNÍ ZVĚSTOVÁNÍ

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
19.
Č. 51
19. PROSINCE 2021
2021
Žalmová odpověď: Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni.
neděle 19. prosince
4. NEDĚLE
ADVENTNÍ
Mimořádná sbírka
na opravy

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

pondělí 20. prosince

NST 18:00

úterý 21. prosince

Šternberk F 6:30

Sv. Petra Kanisia,
kněze a učitele církve

středa 22. prosince

Klášter 7:30
NST 14:00
NST 18:00
Šternberk F 6:30

čtvrtek 23. prosince

pátek 24. prosince
Štědrý den - vigilie

sobota 25. prosince
Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ

neděle 26. prosince
Svátek SV. RODINY
JEŽÍŠE, MARIE
A JOSEFA

za živou a + rodinu Kusmičovu a Šalamounovu
mše svatá
mše svatá
za + Elvíru Součkovou a za duše v očistci
mše svatá
mše svatá
na poděkování za 60 let života neteře s prosbou
o Boží ochranu a pomoc do dalších let
za + Františku a Ladislava Šafářovy a za jejich
dceru Ivušku
mše svatá
pohřební mše svatá (za + Růženu Stratilovou)
za + Dr. Wernera Frassine a za + příbuzné
z rodiny Augustinovy a Frassine
Za živou a + rodinu Štěpánkovu, Dostálovu
a Winklerovu

NST 11-12 adorace Nejsvětější Svátosti
Šternberk F 15:00 za + Josefa Gaju a za živou a + rodinu Gajovu
a Kruželovu
Klášter 17:00 mše svatá
Mladějovice 20:00 mše svatá
Újezd u Un. 20:00 mše svatá
Šternberk F 22:00 za + babičku Olgu Skaličkovou, její rodinu
a + tetu Boženu Sedláčkovou
Jívová 22:00 mše svatá
Šternberk F 7:30 za + rodiče Mišovy a živou rodinu Chmelovu
Domašov u Št. 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 za živou a + rodinu Richterovu, Janíčkovu
a Uhlářovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Hran. Petrovice 10:45 mše svatá
Babice 11:00 mše svatá
Šternberk F 15:00 svátostné požehnání
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Šternberk F 7:30 za živé a + farníky
Klášter 8:00 mše svatá
Mladějovice 8:30 mše svatá
Šternberk F 9:00 na poděkování za dar života vnučky Alžběty,
syna Jana a za živou a + rodinu Hradilovu,
Králíčkovu a Vrbovu
Újezd u Un. 10:00 mše svatá
Jívová 11:00 mše svatá

ŠTERNBERK
MOŽNOST VEČERNÍ ADORACE PO CELOU DOBU ADVENTNÍ (do 23.12.)
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 ve farním kostele Panny Marie;
v pondělí a ve středu v Kostelíčku).
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.

VŠECHNY FARNOSTI

PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
Šternberk - 19. prosince (neděle) farní kostel 14:00 – 16:00
Jívová – 19. prosince (neděle) 12:00 – 13:00
Újezd – 19. prosince (neděle) 11:00 – 12:00
Mladějovice – 19. prosince (neděle) 8:00 – 8:30; 9:15 – 9:45
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.
Na tomto místě bych také velmi rád poděkoval Lesní správě Šternberk – Lesy ČR a
Lesnickému učilišti ve Šternberku za zajištění a dopravu stromků pro šternberský kostel.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Naši skauti nám přinesli světlo z Betléma, které si můžete odnést domů od 24. prosince.

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE (FARNÍ ÚMYSL)
PROSINEC 2021: za všechny zdravotníky, lékaře, zdravotní sestry, kteří zvláště čelí
pandemii nemoci Covid 19

OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ NA SVÁTEK SVATÉ RODINY
Příští neděli 26. prosince na svátek Svaté Rodiny mohou při liturgii přítomní manželé
obnovit své manželské sliby.

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 – Svatoňovi, Vyvozil M.
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 – Kusmič J., Šrámek K.
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 – Nováková V., Vyvozil M.
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.

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
1. ledna - od 15:00 do 17:00
2. ledna - od 15:00 do 17:00

ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK
Na slavnost Narození Páně jste srdečně zváni na pásmo vánočních koled v podání naší
scholy (od 15:30) a na zpívání s batolaty (od 16:00).
HLÍDÁNÍ JESLIČEK
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
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.

