Sbírky: 23. 9. Sbírka na opravy kostela
Klub ARCHA: 19. 9., 3. 10., 17. 10. a 31. 10. 2012 od 16:30 do 18:00 v RC Rybička
v nových prostorách - v budově charity na ulici vítězná 1129, v 1. patře. Biblické hodiny
pro děti (3 – 7let) vede paní katechetka Hana Obšilová. Téma pro letošní rok je Nový
zákon.
SPOLČO PRO MLADÉ
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. Zaměříme se na to,
jak dokázat obhájit svoji víru a šířit ji mezi nevěřícími. První schůzka je v pátek 7. Září na
faře v Litovli. Těšíme se na Vás! ☺ Monča Hamplová a Verča Vaňková
Farní knihovna: bude otevřena 9. 9., 23. 9. a 7. 10. před i po mši svaté.
Rodinný život 4/2012 – e-Rodina
Technologie mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Aktuální číslo časopisu Rodinný
život se snaží vystihnout přínosné i stinné a nebezpečné stránky technického pokroku a
hledá zdravé hranice při využívání možností, které technika nabízí. Představíme vám
novinky ve světě techniky a komunikace. Kamil Fadrný v rozhovoru vysvětluje, jak je
možné chránit děti před nebezpečím na síti. Vzhledem k narůstajícím případům
kyberšikany je důležité poučit děti o etickém chování a způsobech obrany.
Víte, že stačí chuť objevovat neznámé, připojení k internetu a GPS navigace a vaše rodinné
procházky a výlety se stanou přitažlivé také pro dospívající potomky, kteří jinak odmítají
opustit území svého pokoje? V anketě jsme se ptali dětí, jak a proč tráví čas před
obrazovkami počítačů a televizí. Příběh Jakuba a Katky připomene, jak krásná a voňavá je,
na rozdíl od virtuálního světa, realita skutečná. Kateřina Lachmanová představí aktivity
Karmelitánského nakladatelství. Děti se setkají s želvičkou Loudalkou a zaposlouchají se
do pohádky na dobrou noc. Nechybí soutěže pro malé i velké, voňavý recept pana Nágla,
křížovka a pozvání na zajímavé poprázdninové akce.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
LITOVELSKÉ SLAVNOSTI 8. 9. 2012 – v rámci programu bude zpřístupněna
kaple sv. Jiří a to od 13.00 do 19.00 hod. – možnost komentované prohlídky
V 15.00 koncert SENZAKORD
V 16.00 Koncert žáků ZUŠ Litovel
Kostel sv. Marka – komentované prohlídky od 13.00 do 19.00 hod.
Římskokatolická farnost Jívová a děkanát Šternberk Vás srdečně zve na
POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ DO JÍVOVÉ U ŠTERNBERKA
na sobotu 15. září 2012
Program:
9:15 - modlitba růžence ve farním kostele
10:00 - slavnostní poutní mše svatá
11:00 - mariánská pobožnost
©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu.
Kontakt: P. Josef Rosenberg,  732562829
www.farnostlitovel.cz  farnost.litovel@centrum.cz
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„Modlil jsem se a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha moudrosti jsem
přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny. Bohatství ve srovnání s ní
jsem pokládal za nic. “
(Mdr 7,7-8)
Milí farníci,
už odedávna je počátek měsíce září spojen se začátkem nového školního roku pro
základní i střední školy a nejrůznější učební obory. Týká se to vždy nejen dětí a mládeže,
ale i velkého procenta dospělé generace: učitelů, vychovatelů a zvláště pak rodičů a
příbuzných mladé generace. Není to proto pouhý tradiční zvyk, když se v tomto období v
křesťanských kostelích konají modlitby a pobožnosti za všechny, kterých se počátek
nového školního roku bezprostředně týká. V Písmu svatém nám takové modlitby
doporučuje ve svém listu sv. Jakub: „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí
Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek - a bude mu dána. Nechť však prosí s
důvěrou a nic nepochybuje!“ (Jak 1,5-6)
Je třeba upřesnit, že moudrost v biblickém pojetí není jen rozumnost ve školním a
filozofickém pojetí. Je něčím mnohem více, než si obvykle pod slovem moudrost
představujeme. V každém případě však i ta „školní moudrost“ sem patří stejně, jako
„moudrost rodinné výchovy“.
Jsou to dva důležité stupně, po kterých pak mají následovat další. Usilovat o
moudrost v duchu Písma svatého - to je úkol na celý pozemský život. Není marné,
abychom si to i jako křesťané připomněli na počátku nového školního roku. Není vůbec
důležité, kolik máme právě roků a kolik máme vysvědčení, diplomů a titulů: v té
nejdůležitější škole Boží moudrosti a svatosti nás všechny bez rozdílu teprve rozhodující
vysvědčení na Božím soudu čeká.
Otec Josef

Drazí farníci,
V pondělí 10. září 2012 si Vás dovoluji pozvat do kostela sv. Marka na10:00 hod. na mši
svatou, kterou bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner u příležitosti otevření druhého
oddělení Církevní mateřské školy Svatojánek.
Následně v 11:00 hod. proběhne slavností otevření 2. oddělení mateřské školy Svatojánek
a Rodinného centra Rybička při Charitě Šternberk – středisko Litovel.
Srdečně Vás zvu na tuto slavnostní událost.
Otec Josef

CSM ŽĎÁR
ÁR NAD SÁZAVOU 2012
Ve dnech 14. – 19. srpna 2012 se konalo již páté
celostátní setkání mládeže ve Ž
Žďáru. Motem tohoto
setkání bylo: „Ovocem Ducha je láska, radost,
pokoj!“ Sjeli se sem mladí ze všech kout
koutů České
republiky. Program tohoto setkání velice nabitý.
Mezi přednáškami a různými
ůznými hudebními koncerty
jsme měli k dispozici různé
ůzné workshopy, výtvarné
dílny, brigády a další. Každý den byla na programu
mše svatá a tu celebroval jeden z biskupů různých
arcidiecezí. V sobotu večer proběhla adorace, při kterési biřmovaci
movaci obnovili své bi
biřmovací
sliby a individuálně se modlil za ty, kteří svátost biřmování
mování ješt
ještě nepřijali. Na celém
setkání vládla úžasná atmosféra. Šest tisíc mladých lidí se sem sjelo, modlilo se a chválilo
Boha. Přítomnost
ítomnost Ducha svatého byla cítit na každém kroku. Musím říct, že jsme si setkání
užili a je úžasné vidět tolik mladých nadšených věřících lidí.
dí. Doufám, že nám atmosféra ze
setkání vydrží a budeme s dary Ducha svatého pracovat a posilovat naši farnost.
Těšíme se na další setkání!! (NA)Žďár!
Monika Hamplová

CHARITNÍ RODINNÉ CENTRUM RYBI
RYBIČKA informuje:
Od září se mateřské centrum Rybička,
a, stává Rodinným centrem a
zahajuje provoz v nových prostorách na ulici Vít
Vítězná v budově
Charity v 1. patře.
Nové prostory, které se podařilo přes
es letní prázdniny opravit
opravit, jsou ve
srovnání s dosavadními větší, světlejší,
tlejší, lépe vybavené. D
Dětem, které
doprovázely své rodiče přii jejich dobrovolné pomoci, se velice líbí.
Proto se velice těším na setkávání s vámi všemi, kteří jste si v našem programu našli nněco,
co vás zaujalo. Dotazy na program RC Rybička
čka sm
směřujte na mail
mcrybickalitovel@seznam.cz, nebo tel. 739 246 016, nebo web mcrybicka.cz
Dospivová Jarmila
AKCE V MĚSÍCI ZÁŘÍ
10. 9. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ v nových prostorách - DEN OTEV
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
-10.00 mše sv. v kostele sv. Marka
- slavnostní žehnání prostor školky a rodinného centra Rybička
ka arcibiskupem
- zasazení stromu
-občerstvení
-den otevřených dveří do 16.00
7. 9. – DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ od 10.00 do 12.00
18. 9. – PRODEJ PODZIMNÍCH DĚTSKÝCH ČEPIČEK od 9.30 – 11.30
26. 9. – VÝMĚNA A PRODEJ DĚTSKÝCH ČEPIČEK od 9.00 – 10.00
OD ZÁŘÍ 2012 OTVÍRÁME:
- kurz ANGLIČTINY PRO DĚTI – angličtina hrou – pro děti od 3 - 6 let, úroveň
začátečník, pokročilý – zahájení 10. 9. v 16.00
- kurz HISTORICKÉHO ŠERMU – pro mládež od 12 let, zahájení 10. 9. v 16.00,
- kurz ARCHA – biblické hodiny pro děti od 3 let, středa
eda 1x14 dní, první hodina 19.9.
BLIŽŠÍ INFORMACE V RC, nebo na tel. 739 246 016

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNÝ
ÁDNÝ SEMINÁŘ
SEMINÁ K ZAHÁJENÍ ROKU VÍRY
Ve dnech 10. - 12. září 2012 se v kostele sv. Jana Křtitele
K
v Újezdu u Uničova uskuteční
duchovní obnova na téma „Boží láska" a „Jsem milované dítě
dít Boží". Seminář povede irský
kněz, vincentin, P. Pat Collins, CM.. Program semináře
seminá bude vždy v odpoledních a
večerních hodinách, aby se ho mohli zúčastnit
častnit i ti, kteří
kte přes týden chodí do zaměstnání.
Program semináře: 14:00 - 15.15 možnost svátosti smíření
smí
15:15 - 15:45 modlitba svatého růžence
16:00 - 17:00 přednáška I.
17:00 - 17:30 přestávka, občerstvení
17:30 - 18:30 přednáška II.
18:30 - 19:00 přestávka,
19:00
mše svatá a adorace
Během celého seminářee je možné vznést dotazy na P. Collinse, které bude zodpovídat
v jednotlivých blocích přednášek. V době semináře
seminá bude zajištěno občerstvení. V případě
zájmu o ubytování je možné poskytnout omezený počet
po lůžek (150 Kč/noc - nutné nahlásit
předem).
edem). Informace na tel. 606 939 082 nebo e.trajlinek@seznam.cz.
P. Pat Collins, CM je vincentinský kněz
ěz z Irska, kazatel na mezinárodních konferencích a
univerzitní profesor. Ve svých knihách, přednáškách, seminářích
seminá
a televizních programech
v Irsku, Anglii, Austrálii, Itálii a USA o spiritualitě,
spiritualit psychologii a kontemplativním životě
inspiruje mnohé posluchače a čtenáře.
ře. Je autorem mnoha knih s duchovní tematikou.
V současné době žije a přednáší v irském Dublinu.

MINISTRANTSKÁ POUŤ V SOBOTU 8. ZÁŘÍ
ZÁ 2012 NA VELEHRADĚ
Program pouti:
6.00
Sraz u kostela sv. Marka
do 9.00
Příjezd na Velehrad
8.00 – 9.30 Registrace, přesun na Stojanovo
gymnázium, převléknutí
p
a řazení do průvodu
9.50
Odchod průvodu do baziliky
10.00
Mše svatá – P. Jaroslav Knichal,
biskupský vikář
viká pro pastoraci v Armádě ČR
11.00
Program po mši svaté v bazilice,
všichni zůstávají
z
na svých místech
11.40
Soutěže, volné disciplíny, oběd
15.30
Ukončení soutěží
16.00
Ukončení krátkou adorací a svátostným
požehnáním
Na co se můžete
m
těšit? Na na mši svatou v bazilice,
různé
ůzné soutěže,
sout
koloběžky, lanovou dráhu, trampolínu,
střelbu
řelbu ze vzduchovky, workshopy, adoraci, aj.
Pokyny pro ministranty: S sebou si vezměte
vezm
ministrantské oblečení (nutné), sportovní
oblečení a obuv, pláštěnku, 40 Kč, svačinku
činku (oběd
(ob zajištěn)

Bližší informace: www.ministranti.info
Dotazy směřujte na otce Josefa

