VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V LITOVLI 2014 - začátek výuky od 15. 9. 2014
ZŠ Vítězná - ZŠ Vítězná učebna pěstitelství v přízemí
1. a 2. tř. Pondělí - 12.15 - 13.00
4. a 5. tř. Pondělí - 13.10 - 13.55
6. a 7. tř. Pondělí - 14.00 - 14.45
ZŠ Jungmanova
1. a 2. tř. Středa - 12.15 - 13.00
3. tř.
Středa - 13.05 - 13.50
6. a 7. tř. Středa - 14.05 - 14.50
Fara
8. a 9.tř. a středoškoláci Středa - 16.00
Mše svatá dětská: 19. 9., 3. 10. a 17. 10. v 18:00
Zkoušky scholy: Ve schole s radostí přivítáme nové členky a členy z řad našich věřících
benjamínků, kteří by se svým zpěvem nebo hraním na nástroje chtěli zapojit při dětské mši
svaté. Přijat je každý s dobrým srdcem a úsměvem na rtech. Poprvé se sejdeme 5. 9. 2014 v
17. hod na faře při příležitosti žehnání aktovek. Dále pak 19. 9., 3. 10. a 17. 10. v 17:00 na
faře.
Těšíme se na Vás! Manželé Gyurkovi
Sbírky: 14. 9. a 19. 10. sbírka na opravy kostela
KLUB ARCHA: Biblické hodiny pro děti 3 – 6 let letos s tématem - Seznámení s Biblí a
přiblížení významu a průběhu mše svaté - povede paní katechetka Hana Obšilová vždy ve
středu od 16.30 do 18.00: 17. 9., 1. 10., 15. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12. v MC Rybička
Spolčo pro mládež od 13 do 18 let: Chceš poznat nové lidi z tvé farnosti? Zažít nové
zážitky, něco se dozvědět a zasmát se? ☺ Neváhej a přijď za námi do spolča! Budeme se
scházet v pátek po mši svaté, jednou za 14 dní. Na schůzkách budeme probírat různá
témata a otázky dnešní doby. Schůzky jsou v pátek 12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11. a
21. 11. na faře v Litovli. Těšíme se na Vás! ☺ Monča Hamplová a Verča Vaňková
Farní knihovna, bude otevřena 7. 9., 21. 9., 5. 10. a 19. 10. před i po mši svaté.
KONCERT V KAPLI SV. JIŘÍ - ZBOJNÍKOVA MODLITBA - 19. 9. 2014 od 19:00
Pořad Zbojníkova modlitba se skládá z devatenácti volně na sebe navazujících obrazů ze
života Matúša spod Vígl’ašského zámku na Podpol’aní. Je složený ze starých valašských a
pastýřských písní o známých i méně známých pastýřích, zbojnících různých regionů
Slovenska. Hudbou, obrazem i slovem Marian Plavec otvírá životní příběh pastýře Matúša.
V pátek 19. září v kapli sv. Jiří v Litovli zazní od 19 hod. autorem vlastnoručně vyrobené
lidové hudební nástroje a to bačovská trúba (2,25 m), fujary (velké, malé-dvojačky),
drumble, pastýřské a valašské píšťaly (jednoduché, dvojky), podpolianské 4-hlasné gajdy,
oravská podolka, ústní harmoniky a koncovka.
Adorační den farnosti: 4. 10. v 8:00 mše svatá poté adorace zakončená v 16:00 hod
Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání 18. 10. v Olomouci
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FARNOSTI LITOVEL
6. 9. 2014
číslo 6/2014
„Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi“
(Mt 7,12)

Moji milí,
srdečně vás všechny zdravím. Toto číslo vychází skoro na začátku školního roku a
tak bych nejdříve ještě jednou rád popřál vám všem dětem, rodičům i učitelům,
aby se vám v novém školním roce dařilo a abyste měli radost ze všeho nového, co
vás potká. Začátek školního roku je zároveň začátkem další výuky náboženství.
Můžeme se radovat, že v naší farnosti jsou dětí, které se o Pánu Bohu chtějí něco
nového dozvědět a tak prohloubit svůj vztah k němu. To nejkrásnější na Pánu
Bohu je jeho láska k nám. Ať tedy dobrý Pán Bůh vždycky září z vašich očí.
Před sebou máme měsíc říjen, měsíc zasvěcený tradičně Panně Marii, růžencový
měsíc. Jak už jste zvyklí, bude modlitba růžence přede mší svatou, ale chtěl bych,
aby probíhala v měsíci říjnu trochu slavnostněji, než obvykle. Kromě této společné
modlitby růžence bude ale jistě vhodné trochu oprášit i osobní modlitbu. Můžete
třeba rozjímat růženec s evangeliem v ruce – většina jeho tajemství má svůj základ
v Písmu. Nebo se můžete pokusit o společnou modlitbu růžence u vás doma. Nebo
třeba, pokud jste to ještě nezkusili, letos konečně s růžencem začít.
Přeji vám všem všechno dobré.
Otec Josef

ROZHOVOR S NOVOU ŘEDITELKOU CÍRKEVNÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLY SVATOJÁNEK V LITOVLI
Co Vás vedlo ke studiu pedagogické školy?
Přiznám se, že učitelkou jsem chtěla být už v mladším školním věku, kdy jsem učila svou
mladší sestru číst a psát ještě před jejím nastoupením do první třídy, a to úspěšně. Nevím,
zda měly větší zásluhu mé učitelské předpoklady a schopnosti nebo inteligence mé sestry.
(smích) Postupně jsem se utvrzovala v tomto přání stát se učitelkou, a tak bylo pro mne
snad samozřejmostí studovat Střední pedagogickou školu v Kroměříži.
Představovala jste si, že půjdete učit do MŠ v tak časném věku?
Nemyslím si, že jsem se do pracovního procesu dostala nějak brzy oproti ostatním
vrstevníkům. Po dokončení vysoké školy jsem měla chuť uvést do praxe to, co jsem se
tolik let učila.

Ještě předtím jste ale studovala na univerzitě v Opavě. Jak Vám pomáhá vystudovaný
obor?
Při studiu vysoké školy jsem měla možnost vstoupit do problematiky dramatické výchovy
či dramaterapie, ale také například dramaturgie nebo marketingu. Studium nebylo
vystavěno pouze na teorii, ale důležitou roli hrála i praxe a tvůrčí činnost či realizace
získaných poznatků.
Setkala jsem se tedy přímo s marketingovými nástroji, plánováním, získáváním financí
apod., což je při řízení mateřské školy stejně podstatné jako samotná pedagogická činnost.
Následovaly Vaše kroky na základní a poté mateřskou školu. Byl velký rozdíl mezi oběma
stupni školství?
Na základní škole jsem pracovala jako vychovatelka školního klubu. Měla jsem na starosti
žáky druhého stupně. Společně jsme mnoho vytvořili a troufám si tvrdit, že se tito žáci
posunuli dopředu ve svých dovednostech. O to jsem se snažila formou realizace několika
zájmových kroužků (Výtvarný ateliér, Dramatická výchova, Školní redakce, Sportovní hry
a další). Velký skok pro mě nastal při nástupu do mateřské školy. Tato změna nebyla úplně
jednoduchá, ale jistě stála za to. Práce s menšími dětmi je mi určitě bližší. Už bych
neměnila.
Co Vás přimělo zkusit štěstí v Litovli?
Lákalo mě vedení církevní mateřské školy a to, že jsem byla do této pozice vybrána, cítím
jako Boží vedení.
Jaký je Váš nejsilnější zážitek z dětství?
Mám mnoho zážitků a na dětství ráda vzpomínám. Bylo to pro mě velmi krásné období, už
i proto, že mám milující rodiče. Ráda vzpomínám na cestování po Itálii, Francií či
Chorvatsku, na mé hry se sestrami. Ale prozradím na sebe jednu věc. Když jsem byla malá,
měla jsem doma velké stádo slonů, plyšových slonů. Do dnešního dne znám jejich jména,
mám je schované v krabici, pamatuji si, jak se mnou spali v posteli, seřazení podle věku,
jak se mnou jezdili na výlety, jak jsem je učila, v mé malé školičce postavené z dřevěných
kostek a kazet, číst a psát.
Musíte mít jistě silný vztah k dětem. Získala jste jej díky vlastnímu rodinnému zázemí?
Určitě ano. Pocházím z docela velké rodiny, mám dva starší bratry, kteří již mají své
vlastní děti a dvě mladší sestry, o které jsem se starala.
Kde čerpáte sílu pro svou práci?
Je pro mě důležitá víra v Boha. Práce ve školce mě naplňuje, a když cítím, že to, co dělám
má smysl nebo když zaznamenám u dětí spokojenost, pokrok, úspěch, je to pro mě vždy
velká radost. Když vidím posuny vlastní i ostatních, a vím, že mé snažení nebylo zbytečné,
naplní mě to další dávkou energie.
Jakou roli hraje učitel ve školce ve vývoji dítěte?
Robert Fulghum napsal „Všechno co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské
školce.“ Jsem si jistá, že je na tom hodně pravdy.
Jak podle Vás vypadá ideální mateřská škola?
Může taková škola vůbec existovat? To je otázka. „Ideální“ kdoví, ale dobrá mateřská
škola je podle mě taková, kde jsou děti, rodiče i paní učitelky spokojeny.

Otázky kladl: Ondřej Hložek

Odpovídala: Bc. Anežka Kološová, ředitelka CMŠ Svatojánek

SETKÁNÍ S KANDIDÁTKOU DO SENATU
MUDR. ALENOU ŠROMOVOU
KDU-ČSL Vás srdečně zve na setkání s kandidátkou do
senátu MUDr. Alenou Šromovou a kandidáty do
zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 18. 9.
2014 od 16 hodin v Regio kavárně Ječmínek na náměstí
Přemysla Otakara. Přijďte se seznámit s naším programem. Káva nebo pivo zdarma. Pro
děti za příznivého počasí bude na náměstí připraven skákací hrad.

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
PRODEJ PODZIMNÍCH ČEPIC
- čtvrtek 11. 9. – 9.30 – 11.30 a středa 17. 9. - 16.00 - 17.00
Prodej podzimních čepic pro děti i dospělé od paní Kvapilové z Příkaz
SVATOVÁCLAVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY V MC
Čtvrtek 25. 9. od 8.30 do 17.00
Zveme k nákupu a prodeji drobných dárků, domácích kulinářských výtvorů a výpěstků.
Zájemci o prodej se musí hlásit v MC do 20. 9.
ABY ZÁDA NEBOLELA
Zveme všechny, které mají problém s bolestí zad, na cvičení pod vedením fyzioterapeutky
G. Tomášové. Začátek 30. 9. dále každé úterý od 18.00 – 19.00, cena lekce 50,-Kč
Není nutné se hlásit, když se vám bude chtít, prostě přijďte.
KLÍČ KE ZDRAVÝM VZTAHŮM S DĚTMI – kurz v říjnu - 4 setkání, vždy ve čtvrtek
16.30 – 18.30, Cena 500,-Kč/osobu, kapacita 8 osob, hlídání dětí zajištěno
PRAVIDELNÉ KURZY - pro školní rok 2014/2015
*Cvičení s Denisou – cvičení pro maminky, slečny a babičky, začíná 10. 9. od 19.00, dále
každou středu v oranžové herně. Lekce 50,- Kč
* Cvičení pro těhotné – cvičení pro nastávající maminky pod vedením porodní asistentky
Bc. Kateřina Růžičkové, možnost odborných konzultací, vždy v úterý začíná 9. 9. od 16.00
do 17.00, dále každé úterý v oranžové herně, nutné potvrdit účast na lekci předem buď v
mc, nebo přímo lektorce na tel. 736 179 399, lekce 50,- Kč

Římskokatolická farnost Litovel srdečně zve na

FARNÍ ZÁJEZDOVOU POUŤ DO KRAKOWA V SOBOTU 27. ZÁŘÍ
Navštívíme:
- Svatyni Božího milosrdenství (mše svatá)
- klášter, kde žila sv. sestra Faustýna Kowalská
- nově vybudované centrum sv. Jana Pavla II
- prohlídka Krakowa (hrad Wavel)
- Wadowice (rodiště sv. Jana Pavla II)
Odjezd autobusu: Červenka 5.15h (od kostela),
Litovel 5.30h (autobusové nádraží – točna), Rozvadovice 5.35h (zastávka)
Cena za dopravu: 500,-Kč/osobu
Zájemci se zapište na přihlašovací arch v kostele nebo na
duskovabarbora@email.cz!

mail:

