Texty příští neděle: 1.čt. Iz 7,10-14 * 2.čt. Řím 1,1-7 * Ev. Mt 1, 18-24
 NEDĚLNÍ ADORACE 16. PROSINCE
Všechny Vás zveme na dnešní nedělní adoraci do kaple sv. Leopolda. Zde bude tichá adorace
od 10:00 hodin aţ do 14:30 hodin, kdy bude svátostné poţehnání. Tuto neděli budeme před
svátostným Kristem myslet zvláště za všechny rodiny, které se ocitly v krizi.
Dnešní neděli 16. prosince se ve farním kostele Zvěstování Páně uskuteční Adventní koncert,
ve kterém vystoupí chrámové sbory z Jívové a ze Šternberka. Koncert začíná v 15:00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.
 SCHŮZKA MINISTRANTŮ
Pravidelná schůzka ministrantů bude ve čtvrtek 20. prosince na faře v 15:30 hodin.
 VÁNOČNÍ SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH
Tradiční večeře s rozdáváním dárků bude na faře v pátek 21. prosince v 19:30. Zveme i ty,
kteří pravidelně nechodí. Kaţdý přineste jeden pěkný dárek pod stromeček.
 PŘEDVÁNOČNÍ ZDOBENÍ A ÚKLID KOSTELA
Bude v sobotu 22. prosince od 8:30 hodin. Přijďte prosím pomoci při stavbě Betléma, zdobení
stromků na vánoce a celkového úklidu kostela. Práci povedou kostelníci, úklid zajistí mládeţ.
 PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
V SOBOTU 22. PROSINCE OD 15:00 HODIN BUDE VE Š TERNBERKU
ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI. Vyuţijte v co největší míře této příleţitosti ke svátosti
smíření. Zpovídat přijedou kněţí z Litovle a Nákla. V týdnu se bude ještě zpovídat v kostelíčku
vţdy hodinu před mší svatou.
 MŠE SVATÉ V KLÁŠTŘE KAPUCÍNEK
Mše svaté v klášterním kostele sester kapucínek jsou denně. Ve všední dny začínají vţdy v 7:30
hodin, v neděli je začátek v 7:00 hodin. Jakákoliv výjimka Vám bude včas oznámena.
 FARNÍ OSLAVA SVÁTKU SVATÉHO JANA
Na svátek sv. Jana Evangelisty, který bude 27. prosince, plánujeme společenské setkání farníků
u hudby, tance a taky svatojánského vínečka v prostorách farních sálů. Začátek programu bude
v 19:00 hodin po mši svaté na které budou poţehnána vína. Zváni jsou farníci všech generací.
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Rozpis úklidu farního kostela v roce 2008
Hubená, Lencová, Štěpánková, Telíšková, Vonásková
5.1./ 29.3./ 21.6./ 30.8./ 18.10.
Bajerová, Knopfová M., Břečková, Valouchová,
Nováková L., Nováková V.
Knopfová Z., Konečná, Procházková, Sedlačíková,
Vepřeková, Paluchová
Hyţová, Mejzlíková P., Mejzlíková K., Hradilová,
Šišková
Augustýnková, Vránová, Vyvozilová, Sládková,
Hamplová
společenství mladých - zodpovídá animátor

informátor pro farnosti
Šternberk, Mladějovice, Horní Loděnice a Jívová
3. NEDĚLE ADVENTNÍ – 16. PROSINCE 2007

 ADVENTNÍ KONCERT
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Nedělní Zvěstování
Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.
1. čt. - Iz 35,1-6a.10 * Bůh sám přijde a spasí nás.
Ţl 146 * Přijď, Pane, a spas nás!
2. čt. - Jak 5,7-10 * Posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko.
Evangelium: Mt 11,2-11 * Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného? Je pozoruhodné, ţe Jan
Křtitel rozpoznal Jeţíše jako toho „přicházejícího“ uţ při jeho křtu, ale nyní je v pochybnostech. Proč?
Křtitel měl totiţ o něm představu přísného soudce, který provede očistu ohněm. Jeţíšova činnost však
vypadala jinak. Jeţíš chce proto korigovat Janovu nesprávnou představu, a proto předává jeho učedníkům
zvěst o mesiánských znameních naplňující starozákonní přísliby. Přitom samotní Janovi učedníci mají
nejprve slyšet a vidět, aby pak mohli vystupovat jako opravdoví svědkové.

neděle 16. prosince
3. neděle adventní
SBÍRKA NA
OPRAVY
pondělí 17. prosince
úterý 18. prosince
středa 19. prosince

čtvrtek 20. prosince

pátek 21. prosince

19.1./ 12.4./ 4.7./ 6.9./ 31.10.
2.2./ 26.4./ 19.7./ 13.9./ 15.11.

sobota 22. prosince

16.2./ 10.5./ 2.8./ 20.9./ 29.11.
1.3./ 24.5./ 16.8./ 27.9./ 13.12.
15.3./ 7.6./ 23.8./ 4.10./ 27.12.

Děkuji všem ţenám, které se starají o výzdobu a čistotu našich kostelů a zvu také další, aby se
připojili k úklidovým skupinám.

neděle 23. prosince
4. neděle adventní

NST 7:30
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00

za + Miloslava Suka a za ţivou a + rodinu
mše svatá
na poděkování za 46 let společného ţivota
mše svatá

Sv. Leopold 6:30 rorátní mše svatá
NST 18:00 za + Zdeňka Erbu, za ţivou a + rodinu
Čtvrtníčkovu
Klášter 7:30 mše svatá
Dalov 15:00
NST (pro děti) 18:00
Sv. Leopold 6:30
NST 10 - 12
NST 13:00
Psych. léč. 15:30
Hran. Petrovice17:00
NST 12:00
Sv. Leopold 18:00
Sv. Leopold 7:00
Farní kostel 15 - 17
Hor. Loděnice 17:30
Sv. Leopold 18:00
NST 7:30
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00

mše svatá
za + Jiřího Slámu
rorátní mše svatá
adorace Nejsvětější svátosti
pohřeb Anny Gargošové
mše svatá
mše svatá
Pohřeb
na poděkování Pánu Bohu za dar 79 let ţivota
s prosbou o dar zdraví a za + syna
rorátní mše svatá
předvánoční zpověď
mše svatá
mše svatá
za + rodiče Míšovy a za ţivou a + rodinu
Chmelovu
mše svatá
za farníky
mše svatá

Milí farníci,
rok 2007 se blíţí ke konci a opět na charitě chystáme tříkrálovou sbírku. Především
děkuji Vám všem, kteří nám pomáháte ať uţ s koledováním, finanční podporou nebo
modlitbami.
Sbírka proběhne v sobotu 5. ledna 2008. Ţehnání koledníkům bude v pátek 4. ledna při
večerní mši svaté - přijděte prosím v kostýmech králů!
V pátek je také moţné si aţ do 20.hodin večer vyzvednout na charitě kasičku a
průkazky!!!
Výtěţek letošní sbírky bude určen na nákup vozidla pro pečovatelskou sluţbu,
protoţe auto, kterým nyní rozváţíme obědy jiţ není vzhledem k technickému
stavu schopné provozu.
Prosím Vás tedy o Vaši pomoc a podporu letošní Tříkrálové sbírky.
Chcete-li se přihlásit na koledování, nebo nám můţete pomoci v sobotu s obsluhou
koledníků - prosím hlaste se po mši sv. nebo zavolejte na tel. 608 351 851.
Věřte, ţe si Vaší pomoci váţíme a bez ní bychom si vůbec nedokázali představit, jak
sbírku
uskutečnit.
Zahrňte prosím tento charitní projekt také do Vašich proseb a modliteb.
Koordinátora sbírky
Zuzana Knopfová

BIBLICKÁ ROZJÍMÁNÍ NA KAŢDÝ DEN ADVENTU 2007
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 můţe být
krásnější. Je dobré mít kolem sebe krásné věci, vnímat krásné věci. Je to Boţí stopa.
17. prosince
Mt 1,1-17
Jakub byl otec Josefa, muže Panny Marie, z které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus.
Někdy chceme svým úsilím vyrobit Vánoce. Všechno musí být podle našich představ. Je velmi
dobré připravit pro ty kolem krásné prostředí. Ale radost zůstává něčím nevyrobitelným, zůstává
Boţím darem. A dar se nepřijímá skrze peněţenku, ale skrze otevřené prázdné dlaně.
18. prosince
Mt 1,18-24
Dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On totiž spasí svůj lid
od hříchu.
Maria jako panna je obrazem lidstva, které není schopno dát ţivot, spásu samo ze sebe. S
úţasem vidíme Boha, který se sám ujímá iniciativy a dává panně Syna. Svého Syna. Tento Ţivot
dává i do našeho neplodného ţivota. S Ním přichází nová radost, jakou mívají rodiče nad svým
vytouţeným dítětem, které přineslo světlo do jejich světa. Právě toto je radost Adventu.

19. prosince
Lk 1,5-25
Alžběta si říkala: To mi učinil Pán, když mě milostivě zbavil pohanění před lidmi.
Vnitřní osobní zkušenost s Bohem, jakou učinila Alţběta a miliony dalších, předpokládá s
odvahou vstoupit dovnitř, nezůstat jen s kritickým hodnocením před branami víry, modlitby…
20. prosince
Lk 1,26-36
Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.Řekla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane
podle tvého slova.
Maria je tak otevřená, tak svobodná, tak důvěřuje. Cítí, ţe Gabrielovo poselství radikálně
zasáhne do jejího ţivota, má strach, ale necouvá! V této svobodě a důvěře přijmout cestu, kterou
mi Bůh nabízí.
21. prosince
Lk 1,39-45
Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do
Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.
Není nic nepatřičného, kdyţ člověk nezůstane u běţného rituálu proţívání Vánoc s půlnoční, s
dárky, kaprem, návštěvou u příbuzných, televizí, ale najde si čas na přátele, na společenství, s
kterými se sdílí o svém setkání s Bohem v Adventu a o Vánocích.
22. prosince
Lk 1,46-56
Velebí má duše Pána!
Úţas nad Boţí vírou v nepatrného člověka, nad svobodou a posláním, které nám dal, vyzařuje z
obou textů. Vánoce jsou oslavou lidství. S Jeţíšem – Bohem, Spasitelem i bratrem – jsme jedné
krve. To mě vede i k nové úctě k sobě samému, k úctě ke kaţdému člověku, kterého potkám.
Bůh přebývá ve mně!
4. neděle adventní – 23. prosince
Řím 1,1-7
Všem v Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých: milost vám
a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Co nás jistě spojuje, je touha, aby farnost byla místem pohostinnosti a hluboké spirituality, kde
je kaţdý – kněz i laik, věřící i nevěřící, doktor i nezaměstnaný – bez předsudků přijat. Ať nás
Vánoce nově nadchnou pro podobnou vizi, která není nikterak vzdušným zámkem; její nosností
je sám Emanuel – Bůh s námi.
Mějme místa v srdci pro všechny, kteří přijdou na vánoční bohosluţby, nebojme se jej oslovit,
usmát se a nabídnout přátelství.

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

