Texty příští neděle: 1.čt. Iz 35,1-6a.10 * 2.čt. Jak 5,7-10 * Ev. Mt 11,2-11
• PRODEJ KNIH A VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ
Po dnešní nedělní mši svaté máte poslední možnost koupit si knihy a kalendáře v křížové
chodbě farního kostela. V kostelíčku po mši svaté si můžete koupit originální vánoční přání,
které vyrobily naše děti. Výtěžek z prodeje těchto přáníček je určen pro podporu misií.
• ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SV. NA 1. POLOLETÍ 2008
V sakristii po každé mši svaté nebo na faře v hodinách pro veřejnost se zapisují intence mší sv.
na 1. pololetí roku 2008.
• PROSBA CHARITY
Vzhledem k blížící se Tříkrálové sbírce prosíme ty, kteří by vedli jednotlivé skupinky
koledníků, aby se hlásili na Charitě. Kontaktní osobou je Zuzana Knopfová.
• SETKÁNÍ KOSTELNÍKŮ
Ve středu 12. prosince od 19:00 hodin bude na faře setkání všech šternberských kostelníků.
Náplní schůzky bude společné naplánování služeb na vánoční svátky a také rozpis na rok 2008.
• PŘEDNÁŠKA OTCE BISKUPA JOSEFA HRDLIČKY
Křesťanská akademie ve Šternberku a Handkeho sdružení Vás srdečně zve na přednášku otce
biskupa Josefa Hrdličky o jeho knize „Probuď se citero a harfo“ – rozjímání o starozákonních
žalmech, která se uskuteční v pátek 14. prosince v 18:30 hodin ve farních sálech.
Minulou neděli jsme vstoupili do roku Bible. Adventní obnova nám představila Písmo svaté
plné života a síly. Beseda s otcem biskupem Josefem bude jistě skvělou příležitostí setkání
s Písmem svatým a novým objevením krásy starozákonní poezie.
• SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ
Setkání těch biřmovanců, kteří se nezúčastnili adventní duchovní obnovu bude v sobotu
15. prosince v 15:00 hodin.
• ADVENTNÍ KONCERT
Příští neděli 16. prosince se ve farním kostele Zvěstování Páně uskuteční Adventní koncert,
ve kterém vystoupí chrámové sbory z Jívové a ze Šternberka. Koncert bude začínat v 15:00
hodin a všichni jste srdečně zváni.
• SBÍRKY ZA MĚSÍC LISTOPAD 2007
NST

Šternberk
Farní

sobota

Mladějovice

Horní
Loděnice

Jívová

2349,1927,2215,1989,-

4523,3563,5180,3899,-

460,820,320,500,-

1768,485,850,1200,-

570,450,355,535,-

790,292,686,940,-

Sbírky
listopad

4. 11.
11. 11.
18. 11.
25. 11.

Pouť v Babicích (4.11.) 600,- Kč. Pouť v Domašově u Št. (11.11.) 1240,- Kč. Posvěcení
chrámu ve Šternberku (17.11.) 2550,- Kč.
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

Nedělní Zvěstování
informátor pro farnosti
Šternberk, Mladějovice, Horní Loděnice a Jívová
2. NEDĚLE ADVENTNÍ – 9. PROSINCE 2007
Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá,
že uslyšíte jeho mocný hlas.
1. čt. - Iz 11,1-10 * Podle spravedlnosti bude soudit chudé.
Žl 72 * V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
2. čt. - Řím 15,4-9 * Kristus spasil všechny lidi.
Evangelium: Mt 3,1-12 * Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. Vystoupení Jana
Křtitele se odehrává na poušti, jež byla ve Starém zákoně místem setkání s Bohem. V tichu
pouště zní výzva ke „změně smýšlení“ (metanoia), protože se přiblížilo nebeské království: Bůh
se jako mocný vládce novým způsobem přibližuje svému lidu. Tato změna smýšlení
doprovázená skutky je onou přípravou cesty pro Panovníka. Obrat „připravit cestu“ má svůj
kořen ve staroorientální praxi připravit cestu pro návštěvu panovníka. Tento přicházející
panovník je větší než Jan Křtitel, protože má moc očistit od všech podob hříchu a zla.
NST 7:30 za + rodiče Šemberovy a živou rodinu
Mladějovice 8:00 mše svatá
neděle 9. prosince
Farní kostel 9:00 za + Jaroslava Kučeru
2. neděle adventní
Jívová 10:00 mše svatá
Horní Loděnice 11:00 mše svatá
Sv. Leopold 6:30 rorátní mše svatá
pondělí 10. prosince
NST 18:00 za + Františka Kopečka a za živou a + rodinu
úterý 11. prosince
Klášter 7:30 mše svatá
středa 12. prosince
čtvrtek 13. prosince
Sv. Lucie, panny
a mučednice
pátek 14. prosince
Sv. Jana od Kříže,
kněze a uč. církve
sobota 15. prosince
neděle 16. prosince
3. neděle adventní
SBÍRKA NA
OPRAVY

Dalov 15:00 mše svatá
NST (pro děti) 18:00 na poděkování P. Bohu za 88 let života a za
živou a + rodinu
Sv. Leopold 6:30 rorátní mše svatá
NST 10 - 12 adorace Nejsvětější svátosti
Vincentinum 15:30 mše svatá
Domašov u Št. 17:00 mše svatá
Sv. Leopold 17:30 za živou a + rodinu Tomáškovu a Sovadinovu
Sv. Leopold 7:00
Hor. Loděnice 17:30
Farní 18:00
NST 7:30
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00

rorátní mše svatá
mše svatá
mše svatá
za + Miloslava Suka a za živou a + rodinu
mše svatá
na poděkování za 46 let společného života
mše svatá

UČÍCÍ SE CÍRKEV

MATOUŠOVO EVANGELIUM (MATOUŠŮV ROK)
Evangelia jsou v Písmu svatém celkem čtyři. Dvě jsou připisována apoštolům
Matoušovi a Janovi a dvě apoštolským žákům, Markovi a Lukášovi. Kromě nich můžeme občas
slyšet i o jiných evangeliích, která v Bibli nejsou, například o Tomášově, Dvanácti apoštolů,
Jidášově a dalších. Tato evangelia se nazývají apokryfní a jsou většinou mnohem mladší než ta,
co jsou v Bibli. Protože jsou ovlivněna různými bludy, církev je do Písma svatého nikdy
nepřijala.
Čtyři evangelia (Mt, Mk, Lk, Jn) jsou nejdůležitější součástí Nového zákona
a zachycují nám Ježíšův život od jeho početí a narození z Panny Marie až po jeho smrt,
zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Kromě toho nám předávají jeho učení a uvádějí jeho mocné
činy, kterými své učení potvrzoval. Nedá se říci, že evangelia jsou životopisy Ježíše Krista. To,
o co jde v evangeliích na prvním místě, je svědectví, radostná zpráva o Ježíši, který přinesl světu
spásu. Slovo evangelium pochází z řečtiny, což je jazyk, v němž byly knihy evangelií sepsány.
A nyní se již soustřeďme na Matoušovo evangelium, které nás bude provázet v nedělních
čteních po celý rok. Podle sdělení biskupa Papiáše z Hierapole, který působil kolem roku 130,
napsal toto evangelium apoštol Matouš pro Židy v aramejštině. Dnes se však odborníci shodují
na tom, že Matoušovo evangelium bylo napsáno řecky křesťanem, který byl žákem apoštolů. Že
to tedy asi nebyl přímo apoštol Matouš, nemění nic na faktu, že je to dílo inspirované Duchem
svatým, neboť on je hlavním autorem Písma svatého.
Co se týče doby vzniku, odborníci odhadují, že evangelium bylo napsáno někdy mezi
roky 80 – 100. Matouš adresuje své evangelium křesťanům obráceným ze židovství. Chce jim
ukázat Ježíše jako dlouho očekávaného Mesiáše a Syna Božího, jako nového Mojžíše, nového
zákonodárce, který tlumočí lidstvu Boží slovo. Církev je pak v Matoušově pojetí „nový Izrael“,
nový lid Boží, který zdědil stará zaslíbení daná Židům.

BIBLICKÁ ROZJÍMÁNÍ NA KAŽDÝ DEN ADVENTU 2007
2. neděle adventní - 9. prosince
Mt 3,1-2
Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království!
Láska je i věcí vynalézavosti.
Pondělí po 2. neděli adventní – 10. prosince
Iz 35,1-10
Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte,
malomyslným řekněte: Vzmužte se, nebojte se! Bůh sám přijde a spasí vás.
Jednou ze zkušeností modlitby je, že se zdá, jako by se nic nedělo. Ale když vytrváte a
ohlédnete se za delším obdobím modlitby, najednou zjistíte, že k něčemu došlo.
Stanovit si čtvrt hodiny, půl hodiny k pravidelné meditaci je obrovským krokem dopředu. Být v
Jeho blízkosti.
Úterý po 2. neděli adventní – 11. prosince
Iz 40,1-11
Těšte, těšte můj národ, praví váš Bůh.
Na poušti připravte Hospodinu cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu.
Advent mě vede k solidaritě s druhými. Kolem mne žijí lidé. Těšit svůj národ, to je cesta Boží.

Středa po 2. neděli adventní – 12. prosince
Iz 40,25-31
Znavenému dává sílu, bezmocnému rozmnožuje zdatnost. Junáci zemdlí a unaví se, rekové
klopýtají slabostí, ale ti, kdo doufají v Hospodina, nabývají sil, jako orli dostávají křídla, běží
a neumdlí, jdou bez únavy.
Dav, který každý den potkávám, jsou lidé! Každý má své osobní dějiny, každý má své místo v
Božím srdci. Když se pravidelně modlím za lidi kolem sebe, buduji nenápadně svůj vztah k nim.
Láska dává orlí křídla. Pane, doufám v Tebe!
Čtvrtek po 2. neděli adventní – 13. prosince
Iz 41,13-20
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku a říká ti: Nestrachuj se!
Já ti pomohu. Neboj se, červíčku Jakube...
Kde leží v tuto chvíli tvoje kniha Písma? Každodenní Boží slovo, to je vydatná snídaně, z které
mohu vykonat mnoho dobrého. „Nestrachuj se, já ti pomohu...“ – a najednou na to nejsi sám,
On jde s Tebou celý den.
Pátek po 2. neděli adventní – 14. prosince
Iz 48,17-19
Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh, učím Tě, abys měl úspěch.
Kéž by sis hleděl mých přikázání! Tvůj blahobyt by se rozléval jako řeka.
Boží přikázání jako cesta k úspěchu a blahobytu. Takto možná málo přemýšlíme. Očištění
srdce kající modlitbou, skrze svátost smíření, skrze půst…, to je cesta k pravému blahobytu.
Žijme blahobytně!
Sobota po 2. neděli adventní – 15. prosince
Sir 48,1-4.9-11
Prorok Eliáš povstal jako oheň a jeho slovo plálo jako pochodeň.
Eliáš přijde znovu.
Eliáš přijde! Mesiáš přijde! To je duch očekávání u lidí Starého Zákona. I my očekáváme.
Nejen vánoce, ale setkání s Ježíšem na konci našich dnů. K větším věcem jsem se narodil!
3. neděle adventní – 16. prosince
Iz 35,1-6a.10
Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť.
Zaměřme se dnes na krásu. Krásu kolem nás, krásu lidi. I sváteční nedělní stůl může být
krásnější. Je dobré mít kolem sebe krásné věci, vnímat krásné věci. Je to Boží stopa.

