Texty příští neděle: 1.čt. Iz 60,1-6 * 2.čt. Ef 3,2-3a.5-6 * Ev. Mt 2,1-12
Mše svaté v klášterním kostele sester kapucínek jsou denně. Ve všední dny začínají vždy
v 7:30 hodin, v neděli je začátek v 7:00 hodin. 31. prosince bude mše svatá ještě v 23:00.
• SVÁTOST SMÍŘENÍ
Možnost přijmout svátost smíření je vždy půl hodiny před každou 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 17:30 a v Jívové v pátek od 17:30.
• TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
Letošní tříkrálová sbírka proběhne v sobotu 5. ledna 2008. Žehnání koledníkům bude v pátek
4. ledna při večerní mši svaté - přijděte prosím v kostýmech králů!V pátek je také možné si až
do 20.hodin večer vyzvednout na charitě kasičku a průkazky!!!
Výtěžek letošní sbírky bude určen na nákup vozidla pro pečovatelskou službu, protože auto,
kterým nyní rozvážíme obědy již 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 můžete pomoci v sobotu s obsluhou koledníků - prosím hlaste se po mši
sv. nebo zavolejte na tel. 608 351 851.Věřte, že si Vaší pomoci vážíme 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
ČAS JE BOŽÍ DAR A NÁŠ ÚKOL
Občas se na silnici setkáme s autem, na
kterém je vzadu nalepené písmeno „Z“,
které hlásá, že za volantem sedí
začátečník, řidičský zajíc. Už před půl
tisíciletím napsal Tomáš Kempenský,
kněz
a
augustiniánský
kanovník:
„Duchovní pokrok člověka se řídí podle
předsevzetí. Jestli upadá znovu do chyb
i ten, kdo se hodně snaží, jak bude
dopadat ten, kdo se nesnaží o nic? Kdyby
ses zbavil jen jedné chyby ročně, byl by
s tebe brzy znamenitý člověk.“ Všichni
jsme Z - začátečníci nového roku. Už teď a zde začněme přemýšlet, co budeme letos dobrého
a rozumného nacvičovat. Spolu se sv. Pavlem Vám všem farníkům do celého roku 2008
přejeme:
„Aby ve vás letos zesílil duchovní člověk, abyste se zakořenili a upevnili v lásce, abyste se učili
stále hlouběji chápat šířku a hloubku Boží lásky, abyste dosáhli plné míry Božích darů.“
P. Antonín a P. Jan
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
SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA – 30. PROSINCE 2007
Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích.
1. čt. - Sir 3,3-7.14-17a * Kdo se bojí Pána, ctí rodiče.
Žl 128 * Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách.
2. čt. – Kol 3,12-21* Rodinný život v Pánu.
Evangelium: Mt 2,13-15.19-23 Vezmi dítě i jeho matku a uteč do Egypta. Příběh o útěku do
Egypta a návratu do izraelské země zrcadlí Mojžíšův osud: jeho pobyt v Egyptě a následný
útěk s Izraelity do zaslíbené země. Ježíš je tedy druhý Mojžíš. V tomto evangelijním vyprávění
je důležité si všimnout, jak Josef skutečně vystupuje jako otec rodiny: stále znovu přijímá
k sobě dítě i matku a pečuje o ně tváří v tvář novým životním okolnostem. Tento horizontální
rozměr však vyplývá z jeho vztahu vůči Bohu: přijímá Boží pokyny skrze anděla a poslušně
podle toho jedná. V tom se podobá své manželce Marii. I on se tedy projevuje.
neděle 30. prosince
Svátek sv. Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
pondělí 31. prosince
úterý 1. ledna 2008
SLAVNOST
MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE
sbírka na arcidiecézi
středa 2. ledna
Sv. Basila Velikého
a Řehoře Naziánského
čtvrtek 3. ledna
pátek 4. ledna
sobota 5. ledna

neděle 6. ledna
Slavnost
Zjevení Páně

NST 7:30
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00
NST 15:00
Sv. Leopold 23:00
Farní kostel 24:00
NST 7:30
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00
Hor. Loděnice 10:30

za dar víry a zdraví pro dceru
mše svatá
za + Aloise Václavka a jeho rodinu
mše svatá
na poděkování za přijatá dobrodiní v roce 2007
děkovná adorace
za Boží požehnání do nového roku
za šternberské farníky
mše svatá
za + syna a manžela Dadu
mše svatá
mše svatá

NST 18:00 za živou a + rodinu Slámovu
NST 10-12
Psych. léčebna 15:30
Mladějovice 18:00
Jívová 18:00
Farní kostel 18:00
Sv. Leopold 7:15
Sv. Leopold 9:00
Hor. Loděnice 17:30
Sv. Leopold 18:00
NST 7:30
Mladějovice 8:00
Farní kostel 9:00
Jívová 10:00

adorace Nejsvětější Svátosti
mše svatá
mše svatá
mše svatá
na poděk. za Boží ochranu s prosbou o dar víry
mariánské večeřadlo
za živé a + členy živého růžence
mše svatá
mše svatá
za dar zdraví
mše svatá
za + tatínka Kašpara a za živou rodinu
mše svatá

Učící se církev

Povinnosti dětí k rodičům
(Svátek Svaté Rodiny)

I dnes je nutné, aby se každý v rodině snažil být svatý, aby v rodině
měl centrální místo Ježíš. Je to sice náročná, ale nejjistější cesta
k rodinnému štěstí. Tam, kde jsou lidé v postoji lásky, kde hledají dobro
druhého, tam se zakouší přítomnost Boha-Lásky, který je skutečným
pramenem štěstí. Tam, kde se rodiče od počátku dívali na své děti
v duchu Ježíšova sdělení: Co jste učinili jednomu z těch nejmenších, mně
jste učinili (srov. Mt 25,40), kde viděli v dětech úcty a lásky hodného
Ježíše, tam se i děti naučily na lásku odpovídat láskou, naučily se
milovat, nežít sobecky pro sebe, ale pro druhé. Tam, kde se rodiče učili
u Ježíše životní moudrosti, tam se dá čekat, že to budou dělat i děti.
V rodinách se často řeší problém dětské poslušnosti. Domnívám se, že
základem je ochota a schopnost rodičů naslouchat, naslouchat Bohu
i jeho hlasu ve vlastním svědomí, naslouchat sobě navzájem, naslouchat
dětem. Když se slyšené skutečně přijme, to je podle svatého Benedikta
poslušnost. Námaha poslouchat je podle něj vytvářením prostoru pro
lásku. Od svých bratří pak žádá, aby se v klášteře ve vzájemné
poslušnosti předháněli, protože klášter je školou naslouchání Bohu.
Nemůže to být v rodině podobné? Tam, kde se děti naučí naslouchat
Božímu slovu, přijmou i to, co slyšely v dnešním čtení o úctě k rodičům.
„Z celého srdce cti svého otce a nikdy nezapomeň na porodní bolesti
své matky. Pamatuj, že jim vděčíš za svůj život. Čím se jim odplatíš za
to, co ti dali?“ říká Písmo. (Sir 7,27–28) To je pro děti důvodem
k vděčnosti a úctě k rodičům na celý život, i kdyby to ztěžovaly jejich
chyby. Dokud nejsou děti dospělé, mají povinnost rodiče poslouchat.
Svatý Pavel je vyzývá: Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se
sluší u křesťanů. (Kol 3,20) Podobně mají děti poslouchat i vychovatele
a všechny, kterým je rodiče svěřili. Mohou jistě nastat i situace, kdy jsou
děti přesvědčeny, že příkaz je hříšný, a proto mají právo i povinnost

neposlechnout, ale v takovém případě je dobrá porada, například s knězem ve zpovědi.
Jsou-li děti dospělé, nemají už povinnost poslouchat rodiče, zůstává
jim však povinnost poslouchat svědomí, zákony i představené ve
společnosti i v církvi. Zvláštní situace nastává, když dospělé děti bydlí
s rodiči. Jako dospělí nejsou povinni poslouchat, ale jako členové rodiny
nesou spoluodpovědnost za společenství rodiny, její atmosféru i dobré
jméno. Měla by nastat situace požadovaná svatým Benediktem, kdy mají
jeden druhému naslouchat a ve vzájemné poslušnosti se předhánět.
Vděčnost vede děti k tomu, aby nejen pomáhaly rodičům, když to
potřebují, ale pokud je to možné, také plnily jejich přání. I když je
správné, aby majetek shromažďovali rodiče pro děti a ne děti pro rodiče
(2Kor 12,14), přece mají děti povinnost pomáhat rodičům morálně
i hmotně, pokud to potřebují.
Vztah k rodičům může být někdy těžký; pak mysleme na radu Písma:
„Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen,
když se modlí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku.“ (Sir 3,3–6)
Když rodiče zestárnou, je dobře mít na mysli další slova knihy Sirachovcovy: „Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud
je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím, když ty jsi
v plné síle.“ (Sir 3,12–13) Kvalita člověka a jeho kultury se pozná podle
toho, jak se zachová k nejslabším ve svém okolí, zvláště k potřebným
rodičům, když zestárnou. Opravdu věřícím dětem záleží i na věčné spáse
svých rodičů, proto myslí také na jejich duchovní život, například na
přijímání svátostí, zvláště, když se jejich zdravotní stav zhorší. Kdo
vzorně miluje své rodiče, ukazuje vlastním dětem, jací mají být jednou
k nim.
Více: Sir 3,2-6.12-14
Katechismus 2214-2233

