
WORSHIP Litovel v pátek 16. 10. 2015 po mši svaté v kostele sv. Marka budeme 

společně zpívat chválové písničky a tak se modlit a uctívat našeho Pána. Pokud máte chuť 

se k nám přidat a zaţít trošku jiný způsob modliteb, tak bude srdečně rádi.  

"A nyní celým srdcem i ústy zpívejte chvály a dobrořečte Hospodinovu jménu.“  

 (Sírachovec 39;35) 

MANŢELSKÉ VEČERY  

Manţelské večery jsou určeny pro kaţdou manţelskou dvojici, která chce investovat do 

svého vztahu. Jsou zaměřeny na pomoc manţelským párům posílit a prohloubit jejich 

partnerský vztah. Kaţdý večer dostanete příleţitost uţít si spolu dobrou večeři a přitom 

naslouchat a povídat si se svým partnerem. Skupinová diskuse není součástí kurzu!!! 

Témata: Budování pevných základů / Umění komunikace / Řešení konfliktů / Síla 

odpuštění / Rodiče a rodiče partnera / Dobrý sex / Láska v akci / V čem spočívá hezké 

manţelství – závěrečný večer 

Termíny: 13. 10., 20. 10., 27. 10, 3. 11., 10. 11., 17. 11., 24. 11., 1. 12. Vţdy od 17:00 do 

19:30 hodin (8 úterních podvečerů); Hlídání dětí zajištěno!!! Cena: 800,- Kč za pár 

Farní knihovna: bude otevřena 18. 10., 1. 11., 15. 11. a 29. 11. před i po mši svaté 

Sbírky:  11. 10. sbírka na opravy kostela 

 18. 10. Misijní neděle – sbírka na misie 

 15. 11. Sbírka na Charitu 

SPOLČO PRO MLADÉ: Přátelé, kamarádi, rádi bychom Vás touto cestou pozvali na 

spolčo mladých. Scházíme se jednou za čtrnáct dní v pátek. Rok od roku je nás víc a 

budeme moc rádi, kdyţ se k nám přidáš právě TY! Tak neváhej a přijď mezi nás. Letos se 

v našem společenství zaměříme na různá aktuální témata, která nás zajímají mladé 

křesťany. Budeme si promítat křesťanský magazín Za Obzorem, který nás těmito tématy 

provede. Těšíme se na Tebe! Nikča Hamplová a Barča Ivaničová 

TERMÍNY SPOLČA: 23.10; 6.11; 20.11; 4.12; 18. 12. 2015 

PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ V NAŠÍ FARNOSTI 

Setkání všech biřmovanců se koná v sobotu 17. 10. a 24. 10. 2015 (sestry Boromejky) v 

18:00 na faře 

DĚTSKÁ SCHOLIČKA: Zveme všechny děti školního i předškolního věku, které rády 

zpívají a chtěly by se zpěvem také podílet na doprovodu dětských mší, na dětskou 

scholičku. Zkoušky budou probíhat kaţdou sudé úterý (13. 10., 27. 10., 10. 11.,…) od 16h 

v dolním oddělení CMŠ Svatojánek.  

S případnými dotazy se obraťte na paní Navaříkovou tel: 604927147. 

Dětská mše: kaţdou první neděli v měsíci 1. 11. a v pátek 16. 10. a 20. 11. 

Klub ARCHA: Biblické hodiny pro děti (3 – 6let) povede paní katechetka Hana Obšilová. 

Téma pro letošní rok je -  Jak Bible vypráví o Jeţíši. 

MC Rybička - modrá herna, kaţdá 2. středa v měsíci: 14. 10., 11. 11., 9. 12., 13. 1. od 

16.30 do 18.00 
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Jsi-li na dně, chop se Boţího Slova  
(papeţ František)  
Buďte vnímaví pro Boží slovo, které do vás bylo vloženo 

jako semeno a může vás zachránit.  

(srov. Jak 1,21)  
Milí bratři a sestry, farníci a všichni, ke kterým se zpravodaj 

naší farnosti dostal! 
Zdravím vás všechny na počátku měsíce růţencového - měsíce 

října. Modlitba růţence je oblíbenou modlitbou, ve které můţeme předstupovat před Boha 

spolu s Pannou Marií samostatně i společně s ostatními věřícími. V našich kostelích se 

pravidelně modlíme společně tuto modlitbu vţdycky půl hodiny před kaţdou mší svatou. 

Díky Bohu za tuto modlitbu. Pevně doufám, ţe tato tradice modlitby růţence bude nadále 

pokračovat nejen v našich kostelích, ale stane se zároveň oblíbenou kaţdodenní modlitbou 

mnoha farníků! Papeţ v nedávné katechezi hovořil o tom, jak je důleţité vyhradit si v 

rodině čas na modlitbu, i přes naše přesvědčení, ţe na ni nemáme čas. Papeţ František 

chápavě poznamenal, ţe rodinný ţivot je sloţitý a časově náročný. Modlitba však musí hrát 

prim: „Všichni víme, jak je modlitba důleţitá, přesto se zdá být tolik obtíţné najít si na ni 

čas. Moţná, ţe se ale v těchto případech musíme sami sebe zeptat, zda opravdu milujeme 

Boha, jak nás ţádá, tedy celý svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou.“ „V jádru 

modlitby," poznamenal Svatý otec, „je Boţí láska, ona je zdrojem našeho ţivota“, 

nemůţeme ji proto odsouvat stranou a upřednostňovat aktivity jiné. A tak i v časech, kdy 

jsme velmi zaneprázdnění, je moţné se modlit: „Srdce naplněné Boţí láskou můţe i tichou 

myšlenku nebo malé gesto oddanosti přetvořit na modlitbu.“ (...) „Skrze modlitbu, a to i v 

těch nejrušnějších obdobích, dáváme svůj čas zpět Bohu a nacházíme klid, který přichází z 

uvědomění si důleţitých věcí...“ Kaţdodenní modlitbou se mohou naše domovy stát 

místem, kde Jeţíš vţdy nalezne vřelé přivítání.     Otec Josef 

CMŠ SVATOJÁNEK 
1. záři jsme spolu s dětmi přivítali první školní den. Pro některé, zvláště ty nejmenší, to byl 

první "školkovní" den. Nebyl by to ale tak dobrý začátek, kdybychom se spolu s rodiči, 

babičkami a dědečky nesešli na společné mši svaté v místním kostele. Poděkovali jsme 

Bohu za krásně proţité prázdninové dny a odevzdali mu celý nadcházející školní rok. Pan 
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farář měl pro nás velmi hezké kázání, ze kterého jsme si odnesli nejen pastelky, ale 

především důleţitou myšlenku, ţe je moc dobře, ţe jsme kaţdý úplně jiný. A tou jinakostí 

jsme právě tak krásní. Po celou mši nás svými hlásky doprovázela i scholička sloţená 

z malých zpěváčků právě z naší školky. A co nás v tomto novém školním roce čeká? Určitě 

se můţeme těšit na nové i staré kamarády a na usměvavé paní učitelky a milé paní 

kuchařky, mnoho společných záţitků a her ve třídě i na zahradě. Těšíme se uţ teď na 

divadelní představení divadla z Přerova nebo z Loutkového divadla v Ostravě, které nás 

čekají v nejbliţších týdnech, ale také na procházky do lesa nebo výlet do Sluňákova. Po 

podzimních radovánkách společné proţijeme adventní dobu a přípravu na Vánoce. Ani 

letos nebude chybět návštěva hřbitova v Litovli a předvánoční setkání se u jesliček 

v kostele sv. Marka. 

Budeme rádi, pokud si na naši školku vzpomenete v modlitbách. 

      Za děti i personál školky paní ředitelka Aneţka Kološová 

SVÁTOST NEMOCNÝCH V NAŠÍ FARNOSTI 
Svátost nemocných  - můţe ji přijmout člověk váţně nemocný, 

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

váţné operaci. Můţe ji přijmout i ten, kdo odchází ve váţné 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, ţe v něm probouzí velikou důvěru v Boţí 

milosrdenství. Společné udělení proběhne ve středu 14. 10. 2015 

v 9.00. Od 8.30 je moţnost 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. 

HLAVNÍ MŠE SVATÁ  

NA NÁMĚSTÍ SVOBODY V BRNĚ 

A EUCHARISTICKÝ PRŮVOD 
V sobotu 17. října 2015 odjíţdí autobus 6.20 

z Červenky a z Litovle v 6.30. Pro kaţdého je 

zajištěna vstupenka, kterou obdrţí v autobuse. 

Program v Brně probíhá na náměstí Svobody od 9–10 hodin – předprogram Biskupského 

gymnázia ze Ţďáru nad Sázavou pod vedením P. Mgr. Jana Davida, SAC (písně, modlitby 

kněţí, svědectví); 10.30 hodin – mše svatá – celebruje papeţský legát kardinál Paul Cordes, 

emeritní předseda Papeţské rady Cor Unum; hudební doprovod Schola brněnské mládeţe. 

Po mši sv. ve 12.30 hod. bude eucharistický průvod, jehoţ čelo budou tvořit kromě otců 

biskupů, kněţí, jáhnů a ministrantů také řeholní sestry, krojovaní. 

Eucharistický průvod půjde ulici Masarykovou a ulicí Orlí a bude zakončen na Zelném trhu 

přibliţně ve 13.30 hod. vyznáním víry, znělkou a modlitbou NEK, výzvou k obnově věčné 

smlouvy s Bohem a svátostným poţehnáním.  

Doprovází katedrální sbor Cantores Gradecenses z Hradce Králové pod vedením Mgr. 

Josefa Zadiny. 

Po ukončení bude přítomným nabídnuto malé občerstvení při společném agapé přímo na 

Zelném trhu. Předpokládaný odjezd z Brna v 15.00. 

NA DUŠIČKY VZPOMÍNEJME, Z OČISTCE JIM 

POMÁHEJME 
Ve dnech 1. - 8. 11. je moţné získat vţdy jednou za den 

plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci při splnění 

následujících podmínek: přijetí svátosti smíření (i několik dní 

předem), přijetí svatého přijímání (v den získávání odpustků), modlitba na úmysl Sv. otce a 

nemít trvalé zalíbení v ţádném hříchu.  

Navíc je třeba: 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den při návštěvě kostela se pomodlit 

modlitbu Páně Otče náš a vyznání víry. V době od 1. do 8. 11. při návštěvě hřbitova se 

třeba v duchu pomodlit nějakou modlitbu za zemřelé. Vyuţijme této moţnosti podílet se na 

rozdělování vzácných Boţích darů z pokladu církve. Příslib za tuto sluţbu je také velký: 

Budou na nás vzpomínat, aţ my budeme umírat! Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, 

a světlo věčné ať jím svítí. Ať odpočívají v pokoji. Amen.  

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:  
BAZAR- středa 14. 10. od 8.30 – 17.00 a čtvrtek 15. 10. od 8.30 – 11.00 

Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, sportovního vybavení 

apod. Bliţší informace v MC 

HODNÝ VERSUS ZODPOVĚDNÝ RODIČ 

Čtvrtek 22. 10. - 16.30 – 18.30 (Nutné závazně přihlásit předem do 19. 10.) 

Lektor: Mgr. Magda Mečkovská, přednáška pro rodiče, na téma výchovy dětí 

-Co vede děti k větší samostatnosti a zodpovědnosti? 

-Máme být sluhy dětí?  -Schopnost dětí nést zodpovědnost v různém věku. 

Hlídání dětí zajištěno, cena hlídání 20,-Kč/dítě 

Cena přednášky 100,-Kč jednotlivci, 150,-Kč manţelský pár 

PRODEJ ZIMNÍCH ČEPIC, nejen pro děti od paní Kvapilové z Příkaz 

Prodej – středa 21. 10. - 16.00 -17.00 a výměna a prodej - pondělí 26. 10. - 9.30 -11.30 

SOUROZENECKÉ KONSTELACE - Středa 4. 11. - 16.30 -18.30 

Přednáška Mgr. M. Mečkovské na téma sourozeneckých vztahů. 

Hlídání dětí zajištěno, cena hlídání 20,-Kč/dítě  

Cena přednášky 100,-Kč jednotlivci, 150,-Kč manţelský pár 

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK - LAMPIČKOVÝ PRŮVOD 

Pátek 13. 11. sraz účastníků od 16.30 odchod průvodu od MK v 17.00  

Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi, pojďte s námi za paní Zimou, uspat všechny 

broučky k lesní chatě Doubravě. Na kaţdého malého účastníka čeká dárek. Vyrobte si své 

světýlko (lampičku) a vezměte krmivo pro zvěř. Moţnost občerstvení, výtěţek určen na 

podporu projektů MC Rybička. 

Fotosoutěţ o nejlepší foto, odměna: poukaz v hodnotě 400,-Kč na posezení v Regio 

kavárně Ječmínek. 

VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ PRO SENIORY Čtvrtek 19. 11. - 8.00 – 17.00 

Přijďte pomoct vytvořit vánoční přání pro klienty Charity, pro děti volná herna. 

ADVENTNÍ VĚNCE - Čtvrtek 26. 11. od 15.00 – 18.00 

Zveme všechny maminky, babičky i slečny na výrobu vlastního adventního věnce dle 

fantazie. Cena kurzu 100,-Kč +ozdoby zakoupené v MC, pouze svíčky si doneste své. 


