Žehnání adventních věnců proběhne 1. neděli adventní při ranní
nedělní mši svaté dne 1. 12. 2013
RORÁTY V LITOVLI A NA ČERVENCE
Roráty budou probíhat každé úterý v Litovli v 6:45 hodin a také ve čtvrtek na
Července v 6:45. Děti se sejdou ještě před začátkem rorátů v 6:40 hod.. Budou totiž
zahajovat průvod od hlavních dveří s vlastnoručně vyrobenými a ozdobenými
lampičkami. Po rorátech jsou děti zvány na faru, kde dostanou snídani.
První roráty jsou 3. 12. v Litovli a 5. 12. na Července.
PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ V ADVENTU
4. neděli adventní tj. 22. 12. 2013 je možno využít ke svátosti smíření.
Zpovídat se bude v Litovli od 16.00 hodin.
ADORACE U BETLÉMA U SV. MARKA V LITOVLI
Na svátek Narození Páně – 25. 12. bude otevřen kostel k modlitbě a návštěvě Betléma,
jde o možnost přiblížit podstatu Vánoc všem lidem z města. Prosím Vás o pomoc při
zajištění služeb - nejen hlídání kostela, ale i modlitbu u narozeného Krista. Bližší
informace a rozpis služeb budou k dispozici v neděli 15. 12. po mši svaté v Litovli.

Mše svatá dětská: 29. 11. a 3. 1. 2014 v 17:00 – žehnání tříkrálovým koledníkům
Sbírky: 15. 12. na opravy kostela
Klub ARCHA: 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4., 14. 5.,
28. 5., 11. 6. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička. Biblické hodiny pro děti (3 – 7let)
vede paní katechetka Hana Obšilová. Téma pro letošní rok je Nový Zákon.
SPOLČO PRO MLADÉ: 6. 12. a 20. 12. po mši svaté na faře v Litovli
Farní knihovna, bude otevřena 1. 12., 15. 12., 29. 12. a 12. 1. 2014
před i po mši svaté.

CHARITA INFORMUJE:
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Blíží se konec roku a s ním také příprava další tříkrálové
sbírky. V roce 2013 bude tato sbírka probíhat v sobotu
4. ledna. Protože je dosti časově náročné skloubit vše
dohromady, hledáme již nyní koledníčky do tříkrálových
skupinek i jejich vedoucí. Malým dětem přizpůsobíme trasu jejich věku,
občerstvení bude zajištěno na faře.
Kde se můžete přihlásit a získat další informace?
Charita Litovel – Ing. Zavadilová - tel: 736 750 222
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ČÍSLO 6/2013
„Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.“(Jan 12,46)
Drazí bratři a sestry,
začínáme advent, dobu přípravy na Vánoce i na nový příchod Pána Ježíše, a to nejen až
jednou na konci věků, ale i na jeho nový příchod do našeho každodenního života už nyní.
Začínáme nový církevní rok, v němž budeme věnovat zvláštní pozornost rodině,
jednak proto, že si v roce 2014 připomeneme dvacáté výročí Roku rodiny vyhlášeného
Organizací spojených národů, jednak proto, že bez uzdravení rodiny nemůžeme očekávat
zlepšení situace ve společnosti, jejíž jsme součástí. Kriticky hodnotíme politickou situaci
státu, kterému dlouhodobě chybí stabilní a moudrá vláda i dobře fungující úřady. Přitom
nás nezneklidňuje skutečnost, že více než polovina manželství se v naší zemi rozpadá, že
mnozí žijí ve volných svazcích bez manželství, že dětem se upírá základní právo na dobrou
výchovu, na jistotu stabilního domova, na lásku otce i matky, na zdravé morální prostředí!
Základem každého státu je rodina. Pokud ta není zdravá, nemůže dobře fungovat ani stát.
Je povinností církve, která dostala od Boha mnoho nástrojů k budování zdravé rodiny, aby
se o své bohatství rozdělila s lidmi kolem sebe, ale především aby sami věřící budovali
zdravé a pevné rodiny, z nichž může vyrůstat zdravá struktura společnosti a státu. Protože
místní církev tvoříme všichni společně, prosím každého z Vás o spolupráci.
Během roku se budeme snažit učinit několik společných kroků. V adventu se zaměříme na
modlitbu.
arcibiskup Jan (Výňatek z Pastýřského listu na Advent 2013)

Milé děti,
už brzy se chystám opět navštívit Vaši farnost. Jsem
zvědav, jak jste za celý rok vyrostly a hlavně – jak jste
pokročily na své cestě v konání dobra a v lásce k Pánu
Bohu. Doslechl jsem se, že také chcete obdarovat chudé
děti, penězi z prodeje perníčků a pohlednic.
Mám radost z Vaší tvořivosti, chuti udělat něco pro druhé
a doufám, že Vás podpoří dospělí. Velice se těším na
setkání s Vámi při ranní mši svaté v neděli 8. prosince.
Mám pro Vás všechny také malé překvapení!
Určitě přijďte a nebojte se vzít i své kamarády. Rád je
poznám.
Váš Mikuláš

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
PEDIG - VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ – čtvrtek 12. 12.
od 14.30 do 18.00
Zveme všechny, kdo rádi pletou z pedigu. Přijďte si vyrobit vánoční
ozdoby. Zvonečky v několika velikostech, hvězdičky,..
Cena od 80,- Kč, nutné přihlásit předem možnost přijít s dětmi.

NÁVŠTĚVA JESLIČEK PRO RODINY S DĚTMI - středa 18. 12., od 10.00 –
12.00 kostel sv. Marka - Přijďte si prohlédnout vánočně vyzdobený kostel s Betlémem
VÁNOČNÍ SVÍCNY - čtvrtek 19. 12., dopoledne
Přijďte si vyrobit vánoční svícen z čerstvého jehličí, s vlastní dekorací, kterou dostanete v
MC. Přijdte s dětmi. Cena 50,- Kč

V MC je možné si půjčit tyto hry:
Blokus junior, Ubongo junior, Cink junior, Kuřecí olympiáda, Duha, Nosíková,
Můj první kvíz, Povím ti mami. Půjčovné činí 20,-Kč na týden.

OHLÉDNUTÍ ZA POUŤÍ NA TURZOVKU
V sobotu 19. 10. 2013 se konala pouť na Turzovku, která leží v Beskydech na Slovensku.
Pouti se zúčastnily dva, téměř plné, autobusy farníků z Červenky, Litovle a Rozvadovic.
Vyjeli jsme brzy ráno a na Turzovku jsme dorazili krátce před polednem. Autobusy
zastavily asi kilometr od poutního místa na hoře Živčákové. Na poutní místo jsme potom
šli pěšky lesem a krásnou krajinou. Podél cesty jsme míjeli léčivé prameny. Když jsme
dorazili k místu zjevení, stihli jsme se zúčastnit mše svaté poutníků ze Slovenska, poté
jsme měli svou vlastní mši svatou. Následovala pauza na oběd a potom jsme vyrazili na
křížovou cestu. Po ní byl ještě krátký rozchod na nabrání svaté vody a vydali jsme se
směrem k autobusům. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Zašové, vesnici, která se
nachází nedaleko Valašského Meziříčí. Zde jsme měli možnost poslechnout si historii
vesnice i kostela. Chtěla bych poděkovat otci Josefovi a organizátorům za umožnění
navštívit toto poutní místo, které bylo, věřím, že pro všechny, duchovním přínosem, a
doufám, že v budoucnosti budeme navštěvovat další poutní místa.
Řmotová Kateřina

PODPORA PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA - PERNÍČKY
Pečení perníčků proběhne na faře v sobotu 30. 11. od 13:00 hod.
Srdečně zveme děti i rodiče, kteří mají chuť se zapojit. Následující
neděli 8. 12. po mši svaté se budou perníčky prodávat. Výtěžek je
určen na papežské misijní dílo.
CÍRKEVNÍ SILVESTR 30. 11. 2013 – KDYŽ SE SVĚT SEJDE V NÁKLE
Již 3. ročník tradičně netradičního děkanátního silvestru, tentokrát s úžasným tématem.
Těšit se můžete na neobyčejné návštěvníky z celého světa, mši svatou, hry, modlitbu,
kamarády… Prostě na všechno, co na takovém silvestru nemůže chybět! Odvažte se!
Nachystejte nějakou parádní masku, vezměte sebou kupu kamarádů a přijeďte do
Orlovny v Nákle! :) Začínáme v 19. hod. mší svatou. S sebou: cizokrajné jídlo, dobrou
náladu masku jiné národnosti. Těšíme se na Vás! :)

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
ADVENTNÍ KONCERT
Účinkují: Magdalena Vlasáková (soprán) a Ondřej Mucha (varhany)
Program: John Stenley, Johann Sebastian Bach, Giulio Caccini, Georg Friedrich Händel,
Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Fauré, Georg Bizet, at.
Kostel sv. Marka neděle 8. prosince v 15.00, vstupné dobrovolné

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - KONCERT PALOKANTIRAKA LITOVEL
Koncertem, který vás přivede do vánoční nálady, bude Česká mše vánoční od Jakuba Jana
Ryby, kterou jako v loňském roce secvičila PALOKANTIRAKA (Palora pod vedením
paní Marcely Barvířové a Kantika pod vedením Ireny Blektové) a veřejnost, která se
přihlásila do projektu Rybovka pro Litovel.
Koncert se koná v neděli 15. prosince v 15 hod. v krásném prostředí kostela sv. Marka
v Litovli. Vstupné 60Kč předprodej, na místě 100Kč

VÁNOČNÍ KONCERT NA ČERVENCE
Ve čtvrtek 19. 12. v 17:00 v kostele sv. Alfonse na Července se uskuteční tradiční vánoční
koncert – účinkuje Červeňáček - pěvecký sbor při ZŠ a MŠ Červenka a ZUŠ Litovel a
SENZAKORD Litovel

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2013
Den
Datum
Místo
Čas
4. neděle adventní
22. 12.
Červenka
8. 15
Litovel
9. 30
Rozvadovice
11.00
Litovel
17. 00
Štědrý den
24. 12.
Litovel15. 00
dětská mše sv.
Červenka
21. 00
Litovel - půlnoční 23. 00
Boží hod vánoční
25. 12.
Litovel
9. 30
Rozvadovice
11. 00
Sv. Štěpán
26. 12.
Červenka
8. 15
Litovel
9. 30
Červenka
8.15
Neděle – svátek Svaté rodiny
29. 12.
Litovel
9. 30
Rozvadovice
11.00
Litovel
17.00
Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. 1. 2013 Červenka
8. 15
Litovel
9. 30
Rozvadovice
11. 00
Kéž jsou právě tyto Vánoce a všechny dny roku dalšího prozářeny Světlem,
které se narodilo v Betlémské stáji.
Požehnané vánoce a nový rok plný světla přicházejícího od Boha, přeje otec Josef

