
VÝUKA NÁBOŢENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČERVENKA 

PONDĚLÍ     1. - 2. TŘÍDA 13.00 - 13:45HOD.  3. - 5. TŘÍDA 13.45 - 14.30HOD. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA JUNGMANNOVĚ ULICI 

STŘEDA        1. - 2. TŘÍDA 11.45 - 12:30HOD.  3. - 5. TŘÍDA 12.40 - 13.35HOD. 

ČTVRTEK     6. - 9. TŘÍDA 14.10 - 14.55HOD. 

Výuka druhého stupně bude na ZŠ Vítězná nebo na faře. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZNÁ 

ČTVRTEK     1. - 2. TŘÍDA 12.30 - 13:15HOD. 

          3. - 5. TŘÍDA 13.15 - 14.00HOD. 

          6. - 9. TŘÍDA 14.10 - 14.55HOD. 

Výuka druhého stupně bude na ZŠ Vítězná nebo na faře. 

DĚTSKÁ SCHOLA: Zveme všechny děti, které chtějí zpívat Pánu, aby přišly do dětské 

scholy, která bude probíhat každý druhý a čtvrtý pátek v 17h na faře. Schola by měla být 

pro děti školního věku. Budeme se těšit na každý hlásek. Termíny zkoušek: 23.9., 14.10., 

28.10., 11.11., 25.11., 9.12., 23.12.  

DĚTSKÉ MŠE v Litovli budou probíhat každý druhý pátek v měsíci v 18h v kostele sv. 

Marka ( 14.10., 11.11., 9.12., ...). Tyto mše bude schola doprovázet svým zpěvem. 

DĚTSKÉ MŠE na Července budou probíhat každý 1. čtvrtek v měsíci (6.10, 3.11.) na 

téma Čeští svatí. 

RODIČE, PŘIVÁDĚJTE SVÉ DĚTI PŘED PÁNA, ABY SE NAUČILY S NÍM ŢÍT. 

SPOLČO PRO MLADÉ: Ahoooj, se začátkem školního roku se vrací i naše SPOLČO :) 

Je ti 12-17 let?? Tak neváhej a přijď se za námi podívat. Co obsahuje naše setkání?? 

Modlitba, probrání témata dnešní doby a v neposlední řade si i něco zahrajeme. Budeme se 

scházet vždy 2 a 4 pátek v měsíci a to na faře v Litovli po mši svaté. První setkání bude 

23.9. 2016. Mooooc se na tebe těšíme!!! Nikola Hamplová kontakt: 604 403 478 e-mail: 

Hamplova.Nikola@email.cz 

Sbírky: 18. 9. a 16.10. sbírka na opravy kostela 

23. 10. Misijní neděle – sbírka na misie 

Farní knihovna: NOVĚ! bude otevřena na FAŘE v Litovli  každou neděli 20min před mší 

sv. a 30min po ranní mši sv.(9:30 u sv. Marka)  

1.středu v měsíci - před mší sv. od 17:30 bude probíhat čtení pro děti (od 7let) 

   - po mši sv. čtení pro dospělé 

Čtení bude probíhat na faře a můžete se těšit na čtení ukázek z knížek z naší knihovny, 

které si pak i můžete zapůjčit.             Jiřina Nebeská, jirina.nebeska@gmail.cz 

OZNÁMENÍ: 
- Kalendář našeho děkanátu pro rok 2017 je již možné zakoupit v sakristii za 55,-Kč 

- Časopisy, které jsou v kostele volně položené na stolku, jsou zdarma k dispozici 

(Milujte se, RC Monitor, Světlo)  
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"Toto praví Hospodin: „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky 

věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou 

klid."               Jer 6,16 

Bratři a sestry, 

jistě nikomu z nás neuniklo, že v naší farnosti došlo k velké změně. Se smutkem a 

slzou v očích jsme se rozloučili s otcem Josefem Rosenbergem a s úsměvem na rtech a s 

bázní jsme přivítali nového pana faráře Miroslava Bambucha. 

Jakoby jsme obrátili další list v knize, a běžíme dál k tomu co je před námi. Podle 

hesla: „Čo bolo, to bolo, terasky som tu majoram ja.“ Ale život takový není. Není možné 

zapomenout na něco, co se postupně vytvářelo a rostlo několik let. Všechna ta přátelství a 

spolupráce, soulad či nesoulad s otcem Josefem. Tak jste společně vytvořili mnoho velkých 

a pěkných věcí, ale také jste některým věcem nedali šanci. Čas nyní ukáže na jakém 

základě, všechny ta díla stojí. Ty podepřené modlitbou budou trvat dál a ty, opřené o lidské 

síly, postupně zaniknou, tak jak nám síly budou docházet. To není místo k pláči, ale k 

reflexi. Jestli to, co společně zamýšlíme, se rodí v modlitbě, nebo je to jen naše zbožné 

přání. Jen v modlitbě se tříbí forma i způsob realizace, a také adresát, komu to naše 

společné dílo má sloužit. Po celou dobu trvání dobrého díla, trvá i modlitba za konanou 

službu, protože to přece neděláme sami za sebe, ale ve spolupráci s Bohem. 

Děkuji tedy otci Josefovi Rosenbergovi, za všechno dobré, co zde v naší farnosti 

vykonal, vybudoval, přivedl k životu a přeji mu Boží požehnání a sílu na novém působišti. 

A nyní se obracím k vám rodiče a školáci s pozváním k dalším hodinám 

náboženství, kde společně chceme poznávat osobu Ježíše Krista, jeho církev a život v ní. 

Ale také chceme poznávat sami sebe své světlé i stinné stránky a jejich vzájemné zapojení 

do našeho života i společenství církve. 

Přeji nám všem odvahu růst a jít v životě dál, k výzvám i zkouškám, které před 

nás klade Bůh.                 Otec Miroslav 

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI 
Ve čtvrtek 29. 9. v 19.30h. na faře v Litovli proběhne naše první společné setkání 

pastorační rady. Prosím všechny členy o účast. Na programu bude seznámení a plánování 

akcí pro farnost na příští rok. Těším se Vás!              Otec Miroslav 
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CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 

pořádá: 

PEDIG – GONDOLA Čtvrtek 15. 9. od 15.00 -18.00 

Kurz pedigu – tentokrát si upleteme gondolu. Cena kurzu: 

200,-Kč 

PRODEJ DĚTSKÝCH PODZIMNÍCH ČEPIC 

Čtvrtek 15. 9. od 9.30 -11.30 

Středa 21. 9. od 16.00 -17.00 

Prodej podzimních čepiček od paní Kvapilové z Příkaz. 

SVATOVÁCLAVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY V MC 

Pondělí 26. 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. 

BĚHEM CELÉHO MĚSÍCE ZÁŘÍ BUDE PROBÍHAT ZÁPIS DO VŠECH 

PROGRAMŮ MC RYBIČKA, tzn. při první návštěvě se zapíšete, který den budete 

tento školní rok MC navštěvovat, výjimečně bude možné přijít i jindy. 

ZAHÁJENÍ KURZŮ: 

* Cvičení pro těhotné - od 20. 9., úterý od 16.00 do 17.00 - oranžová herna 

* Angličtina pro děti - od října, každé pondělí 16.00 – 16.45, pro dětí 5-7 let – 

zájemci se můžou hlásit předem v MC 

* Hokusy a pokusy s Ivou, první 13. 10., dále 10. 11., 8. 12., další termíny 

upřesníme během prosince, tedy 1x za měsíc ve čtvrtek 14.30 -15.30, lektorka je 

ochotná děti vyzvednou  i vrátit do CMŠ, lekce 50,-Kč 

POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ 

Čtvrtek, 15. Září 2016  
Římskokatolická farnost Jívová a děkanát Šternberk vás srdečně zvou na pouť k Panně 

Marii Bolestné 

Program: 

 16:45 hod. – modlitba růžence ve farním kostele 

 17:30 hod. - slavnostní poutní mše svatá,kterou bude celebrovat P. Jan Hrudík, farář z 

Bystřice pod Hostýnem 

 18:30 hod  - mariánská pobožnost inspirovaná sedmi bolestmi Panny Marie 

  

Tato jívovská pouť navazuje na starobylou poutní tradici, neboť do Jívové se putovalo již v 

roce 1687. Poutníci přicházeli k milostnému obrazu Bolestné Panny Marie, který přinesli 

jívovští farníci z pouti do Čenstochové. Úcta k obrazu Panny Marie se velmi rozšířila, o 

čemž svědčí i evidence vyslyšených proseb v pamětní knize farnosti Jívová (do roku 1753 

bylo zaznamenáno 164 případů). V dnešních dnech putujeme na Jívovou, abychom si u 

Panny Marie na její mocnou přímluvu vyprosili Boží ochranu, a také abychom činili pokání 

za všechny křivdy a hříchy, které se udály v tomto kraji před II. světovou válkou, během 

války, a také po válce. 

Milí farníci, jak jste již zpozorovali, nehrajeme u sv. Marka na varhany, to protože se 

opravují. Rovněž u kostela na Starém městě, probíhá revitalizace pozemku, ale zároveň s ní 

se uvnitř kostela pracuje. I zde probíhá odvodnění kostela sanační omítkou. A na konec se 

na Července v kostele zahájila výmalba. To všechno jsou finančně i časově náročné akce. 

Proto prosím o vaší finanční štědrost, brigádnickou pomoc, a také shovívavost, že některé 

věci nepoběží do vánoc, tak jak jsme zvyklí. Z těchto důvodů nebude farní pouť na sv. 

Hostýn. Věřím však, že až společně zvládneme tyto rozdělané povinnosti, bude více času i 

na další farní aktivity. Děkuji za pochopení a modlitbu.   Váš otec Miroslav Bambuch 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI: úterý 4. 10. od 8:00 začneme mší sv. poté adorace do 

17:00 hod 

SVÁTOST NEMOCNÝCH V NAŠÍ FARNOSTI 
Svátost nemocných  - může ji přijmout člověk vážně nemocný, 

člověk zesláblý stářím (60 let) a také ten, který se má podrobit 

vážné operaci. Může ji přijmout i ten, kdo odchází ve vážné věci 

do nemocnice. Tato svátost přináší těm, kdo ji s vírou přijímají, 

duševní i tělesnou úlevu, zahlazuje viny, ulehčuje duši nemocného 

a posiluje ji tím, že v něm probouzí velikou důvěru v Boží 

milosrdenství. Společné udělení proběhne v pondělí 10. 10. 2016 

v 9.00. Od 8.00 je možnost sv. smíření. Prosím, aby ti, kdo mají ve 

své blízkosti nemocné, nabídli pomoc či odvoz do kostela.  

Po mši svaté Vás srdečně zvu na faru. 

MODLITBA CHVAL + SPOLČO PRO MLÁDEŢ 18+ 

Každou třetí sobotu v měsíci se v našem kostele sejdeme a zpěvem a hudbou budeme 

chválit našeho Pána. Texty budou promítány, takže se může přidat úplně každý, kdo by měl 

čas a chuť trávit čas s Bohem.  

Po modlitbě chval bude následovat na faře spolčo pro mladé, takže jsou všichni v tomto 

věku srdečně zváni. 

Termíny: Chvály a spolčo začínají již 15. října! 

VÍKENDY PRO MLÁDEŢNÍKY 15 -18 LET 

Kamarádi, zveme vás na krásné 3 víkendy v roce (listopad, leden, březen), kdy si budete 

moc zkusit co ve Vás vlastně je. Odjedeme na vám ne úplně známé místo. Na víkendech se 

zaměříme na různá témata z Vašeho života a také se budeme bavit o Bohu. Ale to ne jen 

tak! Bude Vás čekat taky hodně adrenalinových zážitků, her a zajímavých zkušeností. 

Pořád ještě váháš, jestli jet? Tak neváhej a už se přihlašuj. První víkend se uskuteční 4. – 

6. listopadu 2016. Přihlašuj se na mail hamplova.monicka@seznam.cz– stačí napsat, že 

máš zájem jet a obratem se ti dostane na mail přihláška, kterou taky co nevidět najdete 

v kostele.  Uzávěrka přihlášek je 23. října 2016. Po uzávěrce obdržíte bližší info, co a 

jak.               Těšíme se na vás! Monča, Verča, Jirka a Lukáš 

GODZONE Tour - Nový level - Espé Praha 19. 11. 2016 
Evangelizační projekt slovenského společenství - více informací na http://tour.godzone.sk/ 

Pojeďte s námi na večerní program, kdy můžete zažít modlitbu chval, svědectví, 

přímluvnou modlitbu a mnohé další... Informace o společném odjezdu v příštím zpravodaji. 

V případě zájmu pište na mail hamplova.monicka@seznam.cz.  
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