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

neděle 23. prosince
4. neděle adventní

pondělí 24.prosince
Štědrý den - vigilie

úterý 25.prosince
Slavnost
Narození Páně
sbírka na arcidiecézi

středa 26.prosince
Svátek sv. Štěpána
čtvrtek 27. prosince
Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty
pátek 28. prosince
Svátek sv. Mláďátek,
mučedníků
sobota 29. prosince
neděle 30. prosince
Svátek sv. Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa

NST 7:30 za + rodiče Míšovy a za ţivou a + rodinu
Chmelovu
Mladějovice 8:00 mše svatá
Farní kostel 9:00 za farníky
Jívová 10:00 mše svatá
Vincentinum 15:00
Mladějovice 20:00
Hor. Loděnice 20:00
Klášt. Kapuc. 21:00
Farní kostel 22:00
Jívová 22:00
Babice 22:00
NST 7:30
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Domašov u Šter. 9:30
Hr. Petrovice 10:30
Hor. Loděnice 11:00
Farní kostel 15,00
NST 7:30
Farní kostel 9:00
Domašov n. B. 10:00
Dalov 11:00

vánoční mše sv. pro rodiče a děti
pŧlnoční mše sv.
pŧlnoční bohosluţba
pŧlnoční mše sv.
pŧlnoční mše sv. ve Šternberku – za farníky
pŧlnoční mše sv.
pŧlnoční bohosluţba
za ţivou a + rodinu Fadrnou a Čapkovu
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
mše svatá
Te Deum a svátostné poţehnání - zpívání
u jeslí
za + Štěpána Mahdala a rodinu
za + rodinu Kučákovu
mše svatá
mše svatá

Farní 18:00 mše svatá
NST 18:00 mše svatá k Boţímu milosrdenství
Hor. Loděnice 17:30 mše svatá
Sv. Leopold 18:00 za + tatínka
NST 7:30
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00

za dar víry a zdraví pro dceru
mše svatá
za + Aloise Václavka a jeho rodinu
mše svatá

Farní kostel bude otevřen pro návštěvu Betléma a modlitbu u jesliček 25. prosince od 14:00 do
16:30 a 26. prosince od 10:00 do 12:00.
Texty příští neděle: 1.čt. Sir 3,3-7.14-17a * 2.čt. Kol 3,12-21 * Ev. Mt 2,13-15.19-23

Nedělní Zvěstování
informátor pro farnosti
Šternberk, Mladějovice, Horní Loděnice a Jívová
4. NEDĚLE ADVENTNÍ – 23. PROSINCE 2007
Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak;
ať se otevře země a zplodí spásu!.
1. čt. - Iz 7,10-14 * Hle, panna počne.
Ţl 24, 1-2.3-4ab.5-6 * Ať vejde Hospodin, on je král slávy!
2. čt. – Řím 1,1-7 * Ježíš Kristus, z rodu Davidova, Syn Boží.
Evangelium: Mt 1,18-24 Ježíš se narodí z Marie, zasnoubené Josefovi, synu Davidovu.
Uvedený oddíl podrobněji popisuje Jeţíšŧv pŧvod. Jelikoţ Josef nevěděl o nadpřirozeném
Mariině početí (dověděl se to aţ během snu), chtěl ji podle zákona spravedlivě propustit. Teprve
díky snu změní svŧj úmysl; opět se projevuje jeho „spravedlnost“, tj. poslušné plnění Boţí vŧle.
Záměrem této zprávy je prokázat, ţe Jeţíš je Mesiáš. Ten měl pocházet z Davidova rodu, proto
se uvádí, ţe Josef (otec z právního hlediska) byl synem Davidovým. Dalším znamením Jeţíšova
mimořádného poslání je jeho nadpřirozené početí z Ducha svatého (zároveň je plně synem
Marie!). tak se naplnilo Izaiášovo prorocké zaslíbení o Emanueli:„Bŧh s námi,“proto „spasí svŧj
lid od hříchŧ“.

„Pojďme spolu do Betléma!“
Tato slova, která si mezi sebou řekli o svaté noci pastýři, byla od té doby
nesčetněkrát opakována, slovem i zpěvem. Vysvětlují nám, co vlastně
znamená slavit Vánoce. Zvou nás, abychom se my sami stali pastýři a
slyšeli hlas anděla, který dnes hlásá radost, jež pochází od Boha. Ta slova
jsou výzvou, abychom hledali cestu a šli po ní. Nabádají nás, abychom
znovu objevili dítě, které se na našem oltáři rodí i dnes, aby do
nepokojného světa přineslo Boží slávu.
Požehnané a milostiplné svátky všem farníkům Vám přejí Vaši otcové
P. Antonín a P. Jan
 PODĚKOVÁNÍ
Všem, kteří přišli v sobotu 22. prosince pomoci s výzdobou a úklidem našeho farního kostela
bych chtěl také touto cestou vyjádřit své poděkování.
 FARNÍ OSLAVA SVÁTKU SVATÉHO JANA
Na svátek sv. Jana Evangelisty, který bude 27. prosince, se koná společenské setkání farníkŧ
u hudby, tance a taky svatojánského vínečka v prostorách farních sálŧ. Začátek programu bude
v 19:00 hodin po mši svaté na které budou poţehnána vína. Prosíme účastníky, aby donesli
nějaké cukroví. Zváni jsou farníci všech generací.
 SBÍRKY O VÁNOCÍCH A NA NOVÝ ROK
Také letošní mimořádné sbírky během Vánoc a na Nový rok budou určeny na podpŧrný fond
naší arcidiecéze. Jiţ předem za Vaši štědrost Pán Bŧh zaplať.

Liturgie slova - Slavnost Narození Páně
Vstupní antifona: Dnes poznáte, ţe přijde Pán a spasí nás, a zítra uvidíte jeho slávu.
Vigilie: 24. 12. v 15,00 1.čt - Iz 62, 1-5*Hospodin si v tobě zalíbil.
Ţalm - Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech
2.čt.- Sk 13, 16-17, 22-25*Pavlovo svědectví o Kristu, synu Davidovu.
Evangelium - Mt 1,1-25* Narození Jeţíše Krista, syna Davidova.
Ant: Radujme se všichni v Pánu, protoţe se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil
pravý pokoj.
V noci:24. 12. v 22,00 1. čt. - Iz 9, 1-3,5-6* Syn je nám dán
Ţalm - Ţl 96 * odp. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.
2.čt. - Tit 2, 11-14 * Projevila se Boţí dobrota všem lidem.
Evangelium - Lk 2, 1-14* Dnes se nám narodil Spasitel.
Ant: Dnes vzešlo nad námi světlo, protoţe se nám narodil Kristus Pán, dostal jméno:
podivuhodný, Bŧh, kníţe pokoje, otec budoucího věku: jeho království nebude mít konce.
Za svítání:25. 12. v 7,30 1. čt. - Iz 62, 11-12 * Hle, přichází tvŧj spasitel.
Ţalm - Ţl 97 * odp. Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán.
2. čt.- Tit 3,4-7 * Ze svého milosrdenství nás spasil.
Evangelium - Lk 2, 15-20*Pastýři nalezli Marii a Josefa i děťátko.
Ant: Dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostal jméno:
podivuhodný rádce.
Ve dne:25. 12. v 9,00 1. čt.- Iz 52, 7-10 * Všechny končiny země uzří spásu našeho Boha.
Ţalm - Ţl 98 * odp. Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.
2. čt. - Ţid. 1, 1-6 * Bŧh k nám promluvil skrze Syna.
Evangelium - Jan 1, 1-18 * Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

POSELSTVÍ NEMOCNÝM
ADVENT A VÁNOCE 2007
Pozdrav pokoje do adventní a vánoční doby Vám všem, nemocní bratři a sestry! Doba,
kterou právě proţíváme, je dobou čekání na příchod Spasitele. Čekání bývá často
i školou trpělivosti a odevzdanosti. A také dobou přípravy a snahy „jít naproti“ Tomu,
koho láska přivedla z nebe na zem mezi nás. Myslíme na Vás, drazí nemocní přátelé,
i na Vás, kteří stojíte blízko nich svou pomocí. Uţ mnohokrát jsme pocítili a vlastně
stále pociťujeme tuto Vaši pomoc, která k nám přichází z Vašich modliteb a skrytých
obětí, které my sice přímo nevidíme, ale Bŧh je vidí zblízka a tvoří z nich své dílo.
Křesťan chápe i nemoc, utrpení a kříţ v duchu věty z Písma svatého, ţe „Bŧh
zdokonaluje utrpením ty, které miluje“ a na kterých mu záleţí. A také my tím mŧţeme
„na vlastním těle doplnit“ vše, co ještě zbývá vytrpět, aby se naplnilo dílo spásy
v našem nemocném a zraněném světě.Přejeme Vám z celého srdce, aby Vás v srdci
denně hřálo toto vědomí, ţe jste Jím milováni, ţe je blízko Vás a láskyplně se dotýká
i všeho toho, co je ve Vašem ţivotě bolestné a těţké. Jak víme, advent je dobou, kdy
i nevěřící lidé kupují a připravují rŧzné dárky svým blízkým. Bez ţivé víry se i toto
pojetí Vánoc mŧţe změnit v konzumní křeč, nákupní horečku a lpění na věcech zcela
nepodstatných. Mnohem dŧleţitější je Dar všech darŧ, zabalený v plénkách a poloţený

v chudých jeslích betlémského chléva. Ţivý Bŧh mezi námi. V něm je Ţivot pro nás
všechny, v něm je i Láska, která nás spojuje a proměňuje v jednu rodinu spřízněných
duší, v něm je všechno, po čem touţíme a co hledáme. I my se máme změnit v dar pro
Něho. Se vším dobrým i těţkým, co tvoří náš ţivot, se mu darujme z lásky. Staňme se
sami darem Tomu, kdo se jako první daroval nám, aby nás zachránil.Na co chceme
zvlášť myslet v příštím roce, je počátek šestiletého cyklu UČÍCÍ SE CÍRKEV, kdy se
při nedělních homiliích chceme cílevědomě a dlouhodobě věnovat prohloubení nauky
víry, aby naši věřící lépe poznali bohatství víry a byli schopni vydávat svědectví ve
světě, kde ţijí. Tento významný duchovní plán bude probíhat ve všech diecézích
v našem národě. V naší arcidiecézi bude tento rok také rokem Bible, kdy se na všech
úrovních budeme snaţit lépe poznat a zapojit Slovo Boţí do svého ţivota. A to jak ve
farnostech, tak v rodinách, ve školách, v laických hnutích i tam, kde je dosud Boţí
Slovo opomíjenou a neznámou hodnotou.Pozvali jsme Svatého otce na návštěvu naší
vlasti, která potřebuje nové povzbuzení ve víře. Svatý otec má pozvání mnoho
a nemŧţe vyhovět všem. Proto prosíme i Vás o modlitby za uskutečnění jeho
návštěvy.Také Vaše modlitby a oběti přispějí k tomu, ţe Bŧh těmto velkým plánŧm
poţehná. Víme, ţe nám tuto pomoc poskytnete a ţe se na Vás – jako tolikrát předtím –
mŧţeme plně spolehnout.Poţehnaný advent, který vyústí do plné a s ničím
nesrovnatelné radosti z Boţího narození, Vám přejí a ţehnají Vám i Vašim blízkým
+ arcibiskup Jan, + biskup Josef

Dopis sester klarisek - kapucínek
Drazí přátelé,
s vděčností chválíme Pána za uplynulý církevní rok, za všechny milosti, dary a setkání, které
našemu společenství připravil. Těší nás, ţe i náš společný ţivot s Pánem pod jednou střechou je
včleněn do ţivota místní církve a podílí se na jejím poslání.
Radovaly jsme se proto ze setkání s otcem arcibiskupem J. Graubnerem, s otcem
biskupem J. Hrdličkou a s otcem biskupem J. Paďourem, s nímţ jsme proţily týdenní exercicie.
Děkujeme za všechny kněze, kteří nám věnovali svŧj vzácný čas, za přednášky otce Ambrose
SJ, Altrichtra SJ, Kohuta OCD, za naše bratry kapucíny a jejich všestrannou péči o nás.
V březnu u nás provedl otec provinciál J. Timko kanonickou vizitaci.Po dvouleté
přestávce byl znovu obsazen byt pro kněze a naším duchovním správcem se stal otec Augustin
Šváček OFMCap. Rychle se zapojil do pastorace a je tak stálým povzbuzením nejen pro naše
společenství, ale i pro věřící ve farnosti. V únoru nás navštívila komunita Blahoslavenství
z Dolan, s níţ jsme proţily radostné a pěkné setkání.
V srpnu, v době svých dočasných slibŧ, naše společenství opustila sestra Alţběta.
Ţivot v našem společenství plyne podle svých zákonitostí - lásky, milosti a modlitby,
kde vše víc neţ kdekoli jinde závisí na Pánově štědrosti a dobrotě. Prosíme vás proto
o modlitbu za nás, abychom rostly nejen počtem, ale především v lásce, kterou jsme Pánu
slíbily.
Všem, kteří nám pomáháte modlitbou, obětí, pomocí hmotnou i materiální srdečné PÁN BŦH
ZAPLAŤ!
Pamatujeme na vás v modlitbách a těšíme se z vašeho přátelství a lásky k nám.
RADOSTNÉ VÁNOCE A POŢEHNANÝ NOVÝ ROK

Sestry klarisky-kapucínky šternberské

