Texty příští neděle: 1.čt. Iz 11,1-10 * 2.čt. Řím 15,4 -9 * Ev. Mt 3,1-12
 PRODEJ KNIH A VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ
Po kaţdé nedělní mši svaté se budou prodávat knihy v kříţové chodbě farního kostela. Rovněţ
bude moţné zakoupit originální vánoční přání, které vyrobily naše děti. Výtěţek z prodeje
těchto přáníček je určen pro podporu misií.
 RORÁTNÍ MŠE SVATÉ
Také letošní advent bude spojen s roráty. Mše svaté budou v kapli sv. Leopolda, a to v pondělí
a čtvrtek v 6:30 a v sobotu ráno v 7:00. Po mši svaté bude na faře pro děti připravena snídaně.
Srdečně zvu zvláště děti s jejich rodiči, ale také všechny ostatní farníky. Děti nezapomeňte si
s sebou vzít lampičky.
 ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SV. NA 1. POLOLETÍ 2008
Od pondělí 3. prosince se budou v sakristii po kaţdé mši svaté nebo na faře v hodinách pro
veřejnost zapisovat intence mší sv. na 1. pololetí roku 2008.
 SVÁTOST SMÍŘENÍ
Moţnost přijmout svátost smíření bude vţdy půl hodiny před kaţdou mší svatou. Svatá zpověď
před prvním pátkem bude ve Šternberku : ve středu od 17:30 v kostele NST (pro děti)
ve čtvrtek od 10:00 do 11:00 v kostele NST
v pátek 17:30 v sakristii kaple sv. Leopolda
V Mladějovicích ve čtvrtek od 16:30 a v Jívové v pátek od 16:30.
 SCHŮZKA MINISTRANTŮ
Bude se konat ve čtvrtek 6. prosince na faře v 15:30 hodin.
 ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Uţ jen necelý týden nás dělí od adventní duchovní obnovy, která bude v sobotu 8. prosince
2007 od 8:30 v sále lesnického učiliště. Přednáší P. Petr Bulvas, farář v Bánově, na téma Boží
slovo plné života a síly. Vyplněnou přihlášku s poplatkem 170,- Kč odevzdejte na faře nebo
pošlete emailovou poštou do 4. prosince 2007.
Prosíme ţeny, aby na duchovní obnovu přinesly nějaké domácí buchty nebo koláče.

Nedělní Zvěstování
informátor pro farnosti
Šternberk, Mladějovice, Horní Loděnice a Jívová
1. NEDĚLE ADVENTNÍ – 2. PROSINCE 2007
K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Boţe, v tebe důvěřuji, kéţ nejsem zahanben, ať
nade mnou nejásají moji nepřátelé. Vţdyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby.
1. čt. - Iz 2,1-5 * Pán shromáždí všechny národy ve věčném míru Božího království.
Ţl 122 * Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
2. čt. - Řím 13,11-14 * Naše spása je blízko.
Evangelium: Mt 24,37-44 * Bděte, abyste byli připraveni. Evangelium je převzato z takzvané
apokalyptické řeči. O hodině a dni druhého Jeţíšova příchodu neví nikdo, proto je třeba vytrvale
bdít v očekávání: Pán můţe přijít kdykoliv! Tak jako před potopou lidé ţili bez očekávání
nějaké nenadálé události a jejich pohled byl zaměřen pouze na věci viditelné a zakusitelné,
podobně je tomu i před druhým Kristovým příchodem. Proto se nikdo nemůţe uklidňovat
ţivotním stylem druhých, nikdo se nesmí nechat svést tím, ţe ostatní lidé ţijí „nepřipraveni“,
zaměstnáni jen záleţitostmi pozemského ţivota. Pán přijde znenadání jako zloděj!
NST 7:30 za + Zdenka Erbu, za ţiv. a + rod. Čtvrtníčkovu
Mladějovice
8:00 mše svatá
neděle 2. prosince
1. neděle adventní
Farní kostel 9:00 za farníky
Jívová 10:00 mše svatá
pondělí 3. prosince
Sv. Leopold 6:30 rorátní mše svatá
Sv. Františka
NST 18:00 za všechny zemřelé v uplynulém měsíci
Xaverského, kněze
úterý 4. prosince
Klášter 7:30 mše svatá
středa 5. prosince

 PROSBA CHARITY
Vzhledem k blíţící se Tříkrálové sbírce prosíme ty, kteří by vedli jednotlivé skupinky
koledníků, aby se hlásili na Charitě. Kontaktní osobou je Zuzana Knopfová.

čtvrtek 6. prosince

 SLUŢBA MUŢŮ PŘI ODKLÍZENÍ SNĚHU
Vzhledem k příchozí zimě s její sněhovými nadílkami jsme se na pastorační radě rozhodli zavést
sluţbu muţů při odklízení sněhu před nedělními bohosluţbami. Jednalo by se o to, ţe muţi, na
které připadne sluţba, přijdou v neděli hodinu před začátkem mše a upraví chodníky
a přístupové cesty do kostela. V sakristii je připravený rozpis, a tak prosím chlapy, aby se
zapisovali. Věřím, ţe se bez problémů najde aspoň 20 ochotných muţů.

pátek 7. prosince
Sv. Ambroţe,
biskupa a uč. církve
sobota 8. prosince
Panny Marie, počaté
bez poskvrny
prvotního hříchu

Kontakt: Farní 3, 785 01 Šternberk, tel. 585 013 714, web: www.farnoststernberk.cz
P. Antonín PECHAL, farář, 731 621 117; P. Jan FRANTA, kaplan, janfranta@email.cz

Dalov 15:00
NST (pro děti) 18:00
Sv. Leopold 6:30
NST 10 - 12
Psych. léčebna 15:30
Mladějovice 17:00

mše svatá
za + rodiče a sourozence a za ţivou rodinu
rorátní mše svatá
adorace Nejsvětější svátosti
mše svatá
mše svatá

Jívová 17:00 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + rodiče, sourozence a za celou ţivou rodinu
Sv. Leopold 7:00 rorátní mše svatá
Farní 17:00 za + manţela a syna

NST 7:30
Mladějovice 8:00
neděle 9. prosince
Farní kostel 9:00
2. neděle adventní
Jívová 10:00
Horní Loděnice 11:00

za + rodiče Šemberovi a ţivou rodinu
mše svatá
za + Jaroslava Kučeru
mše svatá
mše svatá

UČÍCÍ SE CÍRKEV

LITURGICKÝ ROK
To co nazýváme liturgickým, a někdy také církevním rokem, je oslavnou
památkou spasitelných činů Boţích v Jeţíši Kristu v průběhu jednoho ročního cyklu.
Liturgický rok se neodehrává v nějakém fiktivním prostoru, ale v dějinném čase. To
nás má vést k uvědomění si, ţe Bůh se svou spasitelnou láskyplnou vůlí proniká do
lidmi obývaného časoprostoru. Zvláště zjevným způsobem vstoupil Bůh do tohoto
časoprostoru v Kristu, coţ znamená, ţe veškerý čas je časem spásy. Ani jedna tisícina
vteřiny není mimo Boţí touhu spasit a zachránit člověka.
Smyslem liturgického roku tedy je, aby si církev slavením památky
vykupitelského díla Jeţíše Krista nejen připomínala konkrétní projevy Boţí lásky, ale
také aby je skrze liturgii zpřítomňovala a z nich ţila. Během liturgického roku takto ve
zkratce můţeme projít celé dějiny spásy, dějiny lásky Boha k člověku vrcholící ve
velikonočním tajemství.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liturgický rok se skládá z těchto období:
doba adventní
doba vánoční
doba I. liturgického mezidobí
doba postní
velikonoční triduum
doba velikonoční
doba II. liturgického mezidobí

Kaţdý liturgický rok začíná dobou adventní. Zářivým středem, tedy
nejdůleţitějším údobím lit. roku, je velikonoční třídenní vrcholící slavností
Zmrtvýchvstání Páně. Ostatně kaţdá neděle je slavností velikonočního
tajemství. Kaţdé liturgické slavení vychází z Krista a ke Kristu směřuje. To
platí také pro svátky svatých, neboť svatí jsou příklady praktického
následování Krista a ţivými znameními uskutečnění velikonočního tajemství
Krista v jejich ţivotech. Při těchto svátcích tedy skrze svaté oslavujeme
Jeţíše Krista.
Liturgický rok je pro nás příleţitostí učit se podle vzoru Jeţíšova ţivota
pravému lidství, ve všech jeho rozměrech – ve vztahu k Bohu, ve vztahu
k bliţním a k sobě samotnému. Liturgický rok je tedy školou křesťanského
ţivota.

ADVENTNÍ DOBA
Dnešní nedělí vstupujeme do nového liturgického roku, do doby
adventní. Ta ve svých čtyřech týdnech zhušťuje dlouhé čekání lidstva na
příchod Spasitele. Adventus je latinské slovo, jeţ znamená „příchod.“
V adventu si uvědomujeme, ţe Kristus přišel, ale také, ţe přijde znovu na konci
časů, a proto ono dávné čekání lidstva oţivuje i naši touhu po druhém Kristově
příchodu. Charakter této doby není postní, jak by tomu mohla nasvědčovat
fialová barva bohosluţebných rouch, ale vede nás k bdělosti, otevřenosti
a radostnému očekávání. Adventní doba je rozdělena na dvě části:
a) doba přípravy na druhý příchod Krista (od 1. neděle adventní do 16.12.)
b) doba přípravy na oslavu Narození Páně (od 17.12. do 24.12.)
S adventní dobou je tradičně spojena tzv. rorátní mše svatá. Je to vlastně mše
svatá ke cti Panny Marie a svůj název dostala dle začátečních slov vstupního
zpěvu „Rorate caeli de super“, coţ přeloţeno do češtiny znamená „Rosu dejte
nebesa“

