OD 27. 10. JE ZMĚNA ČASU VEČERNÍCH BOHOSLUŽEB NA 17. HOD.!!
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
ZŠ Jungmannova: ve třídě 1. A
ZŠ Vítězná: přízemí – učebna šití
Pondělí
Středa
1. a 2. tř 12.15 – 13.00
6. a 7. tř. 13.45 – 14.30
4. a 5. tř. 13.05 – 13.50
3. tř.
14.30 – 15.15
FARA: 8. a 9. tř. 16.00 – 16.45
ZŠ Červenka
Pondělí - 14.00 – 14.45- I. stupeň
Dětská mše: 4. 10. a 18. 10. v 18.00 hod.
1. 11. a 15. 11. v 17.00 hod.
Schola: zveme všechny děti ke zpěvu, sejdeme se 4. 10. a 18. 10. v 17. hod. na faře.
Dále pak 1. 11. a 15. 11. v 16. hod. na faře.
Těší se na vás manželé Gyurkovi
Sbírky: 13. 10. Sbírka na opravy kostela
20. 10. Sbírka na Misie
17. 11. Sbírka na opravy kostela
Klub ARCHA: 16. 10., 6. 11. a 20. 11. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička v budově charity
na ulici Vítězná 1129, v 1. patře. Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) povede paní katechetka
Hana Obšilová. Téma pro letošní rok je SVATÍ.
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
probírání Bible. Schůzky jsou v pátek 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11. a 6. 12. na faře
v Litovli. Těšíme se na Vás! ☺ Monča Hamplová a Verča Vaňková
Farní knihovna: bude otevřena 6. 10., 20. 10. a 3. 11. před i po mši svaté.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
PODZIMNÍ KONCERT V KAPLI SV. JIŘÍ – 29. 10. v 18. hod.
Jitka Šuranská je z rodu na folklóru vyrostlých zpěvaček z jihovýchodní Moravy, které
zpívají čistým hlasem bez manýr a s citem pro zpívanou písničku. Jitka je členkou
Cimbálové muziky Stanislava Gabriela a houslistka zlínské filharmonie.
Tato fascinující mladá dáma s houslemi a nádherným hlasem je už na první pohled na hony
vzdálena všem krojovaným pseudofolkloristům. Přesto je navýsost patrné, že je v téhle
muzice doma jako málokterá jiná.
Koncert této moravské vycházející hvězdy, která v Litovli vystupovala s Jiřím Plockem
v roce 2007 na minifestivalu Folkové Pomoraví, si můžete poslechnout v úterý 29. října od
18 hod. v kapli sv. Jiří v Litovli u příležitosti výročí České republiky. Součástí večera bude
udělování ocenění „Osobnost Litovle“. Vstupné dobrovolné.
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Bratři a sestry,
dovolte mi, abych nejdříve připomněl slova našeho papeže Františka:
„Posloucháte zprávy v televizi – a politiky tam jen bijí holí. Čtete noviny – a také
tam o nich mluví špatně a stále proti nim .. Častokrát jsme slyšeli, že dobrý katolík
se nemíchá do politiky, to však není pravda a není to dobrá cesta. Dobrý katolík se
míchá do politiky a vnáší do ní to nejlepší ze sebe sama, aby vládnoucí mohl
vládnout. Co nejlepšího však můžeme vládcům nabídnout? Modlitbu! Tedy to, co
uvádí sv. Pavel: „Modlete se za všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc.“
Namítneme: „Ale jak se mohu modlit za špatného člověka, který musí skončit
v pekle…“ Modli se za něj nebo za ni, aby mohli dobře vládnout, aby milovali svůj
lid, sloužili mu a byli pokorní. Křesťan, který se nemodlí za své vládce, není dobrý
křesťan.“
I když tato slova byla určena křesťanům na celém světě, můžeme je vztáhnout
především na nás vzhledem k tomu, že v naší vlasti budou za měsíc volby a vše co
tomu obvykle předchází. Kdo jiný, než my, se má za politiky modlit? A kdy jindy
je vhodnější doba, než právě teď? Je třeba odpovědně se modlit, přemýšlet a pak,
když přijdou volby, také jednat. Jinak bychom se podobali muži, který se celá léta
modlil za to, aby vyhrál v loterii a přitom si nikdy nekoupil los. Že je třeba jít
k volbám, je jasné, protože volbě neujdeme. I ten, kdo nejde volit, ve skutečnosti
odevzdal svůj hlas. A snadno lze předpokládat, že některé strany, kdyby měly před
lety tu moc, by nedovolily, aby třeba působila Charita či Církevní školka…
Chci vás povzbudit, abychom se v předvolebním čase modlili za správnou volbu.
Nebudeme pak třeba muset po celá léta prosit za to, aby Pán Bůh napravil to, co
jsme svým neuváženým rozhodnutím způsobili.
K tomu Vám žehnám, otec Josef
ZÁKON O MAJETKOVÉM VYROVNÁNÍ: Od doby, co vstoupil v platnost zákon o
majetkovém vyrovnání, se rozběhl administrativní proces spojený s vydáváním původního
církevního majetku. V souvislosti s ním se opět vynořilo několik otázek, které svědčí o
častém neporozumění. Některé odpovědi najdete na: http://tisk.cirkev.cz/zdomova/odpovedi-na-nektere-otazky-k-vydavani-cirkevniho-majetku/

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
ŠKOLNÍ ZRALOST Čtvrtek 10. 10. od 10.00
Přenáška psychologa Boženy Kučkové, pro rodiče nejen předškoláků
na téma školní zralost. Hlídání dětí zajištěno. Cena přednášky 50,- Kč
BAZAR Čtvrtek 17. 10. od 8.30–17.00, pátek 18. 10. od 8.30 – 11.00
Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, sportovního vybavení apod.
Bližší informace v MC
PRODEJ ZIMNÍCH ČEPIC, nejen pro děti
Prodej – úterý 15. 10., od 9.30 do 11.30
Výměna a prodej – středa 23. 10., od 16.00 – 17.00
Prodej zimních čepic pro děti i dospělé od paní Kvapilové z Příkaz.
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK - LAMPIČKOVÝ PRŮVOD
Pátek 15. 11. 2013 sraz účastníků od 16.45 u MK, odchod v 17.00 hodin
Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi, pojďte s námi a s paní Zimou uspat všechny
broučky a lesní zvířátka k lesní chatě Doubravě. Na každého malého účastníka čeká dárek.
Vyrobte si své světýlko (lampičku) a vezměte krmivo pro zvěř.
Na akci spolupracují: Město Litovel, Trubači z Doubravy a Myslivecký spolek Litovel
Možnost občerstvení, výtěžek určen na podporu projektů RC Rybička.
PRAVIDELNÉ KURZY V MC RYBIČKA - pro školní rok 2013/2014
*Cvičení s Denisou – cvičení pro maminky, slečny a babičky, vždy ve středu v době od
19.00 do 20.00 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 v době od 16.00 do
17.00 v oranžové herně, nutné potvrdit účast na lekci předem buď v mc, nebo přímo
lektorce na tel. 736179399, lekce 50,- Kč

ROK VÍRY – SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
Rok víry zakončíme při Dnu arcidiecéze, na který nás srdečně zve otec arcibiskup do
olomoucké katedrály, kde 23. 11. 2013 společně oslavíme 950. výročí obnovení
moravského biskupství. Slavnostně vyznáme víru a přitom budeme v ruce držet kříž, který
v závěru biskup posvětí. Při mši svaté v 10 hodin poděkujeme Bohu za nesčetné milosti,
které v těch letech lidem na Moravě dal.
Od 13.00 do 15.30 si můžeme vybrat z pestré nabídky programů:
prohlídky: katedrály, Arcibiskupského paláce a kurie, Arcidiecézního muzea, otevřených
kostelů a Sarkandrovy kaple se zachovalým mučícím nástrojem, či teologické fakulty;
prezentace: Charity, Center pro katechezi, mládež, rodinu, církevní školy.
Bude příležitost ke svátosti smíření i k tiché adoraci.
Zakončení v katedrále v 16. hodin svátostným požehnáním
Ve farnosti zakončíme Rok víry v neděli o Slavnosti Krista Krále - 24. 11. - slavnostním
vyznáním víry, k němuž si přineseme z domu kříž. Letos totiž také slavíme výročí Ediktu
milánského, kterým v roce 313 dostali křesťané svobodu. Císař Konstantin Veliký se
rozhodl pro tento krok po tom, co zvítězil ve znamení kříže. Je vhodné, abychom se i my
nově přihlásili ke Kristovu kříži, aby si ho do bytu pořídila každá rodina, která ho dosud
nemá. Při vyznání víry budeme držet v ruce své kříže, nebo alespoň ten, který nosíme na
krku.

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 ve čtvrtek 14. 10. 2013 v 10:00 ve farním
kostela sv. Marka v Litovli. Od 9:00 je možnost svátosti smíření.
Prosím, aby ti, kdo mají ve své blízkosti nemocné, nabídli pomoc či odvoz do kostela.

POUŤ NA TURZOVKU – SOBOTA 19. 10. 2013
Odjezd v 7.00 Červenka, 7.10 Litovel, 7. 15 Rozvadovice
Obec Turzovka leží v Beskydech, nedaleko Makova na Slovensku. 1. června 1958 se na
hoře Živčaková zjevila Panna Maria Matúšu Lašutovi a pak i dalším lidem. Proto sem
přijíždí mnoho věřících. Na horu Živčákovu vedou dvě cesty, kterou jsou značeny křížky a
obrázky, které Vás dovedou k oltáři. Odtud pokračujete po pohodlné cestě k místu zjevení
a pramenům. Všechna místa zjevení Panny Marie jsou místa milosti a již pouhý pobyt na
nich člověka uzdravuje a láska prostupuje celým tělem i duší.
Pater Pio napsal: "Turzovka - to je pravé zjevení, budou to jednou slovenské Lurdy!"

„Pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje. Vše co sdílíme, se násobí!“
SVĚTOVÝ DEN MISIJÍ - MISIJNÍ NEDĚLE 20. 10. 2013
Oslava Světového dne misií nás má povzbudit, abychom přijali
povědomí o naléhavé potřebě hlásat Evangelium. Papežská misijní
díla přispívají k evangelizačním aktivitám církve. Tento den je
spojený s finanční sbírkou na podporu projektů Díla šíření víry.
Sbírky probíhají ve všech farnostech světa. Výtěžky sbírky Misijní
neděle v naší zemi podpoří převážně chudé lidi v Zambii. Právě na
tento účel můžeme věnovat výtěžek jednoho pracovního dne.
Kéž sbírka, je znamením společenství a vzájemného zájmu mezi církvemi. A konečně, ať
se mezi křesťany zvýší důraz na modlitbu, která je základním duchovním prostředkem pro
šíření světla Kristova mezi všemi lidmi, světla, jež osvětluje celý svět.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních
osm listopadových dnů. Podmínkou je: přijetí svátosti smíření, Eucharistie, modlitba na
úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba). Dále je třeba se na hřbitově
pomodlit za zemřelé. Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné odpustky pro duše v
očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry.
Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti, má úmysl odpustek získat a
nemá sebemenší zalíbení v hříchu. Zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Na
jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý odpustek zvlášť je nutné přijmout
Svátost oltářní a pomodlit se dané modlitby. Na každý den se získá vždy jen jeden
plnomocný odpustek. Pokud nebudeme v milosti posvěcující, nemají modlitby, pro naše
zemřelé, účinek.

