
Mše svatá dětská: 16. 1., 30. 1. a 13. 1. v 17:00 

Zkoušky scholy: Zveme děti ke zpěvu ve schole a to 16. 1., 30. 1. a 13. 1. v 16:00 na 

faře  

Sbírky: 17. 1. sbírka na opravy kostela 

 15. 2. sbírka na opravy kostela 

22. 2. sbírka na Haléř sv. Petra   

Dětské spolčo pro děti od 13 do 17 let:  
16. 1. a 30. 1. v 17:00 mše svatá a po ní setkání na faře.  

Další setkání budou probíhat pravidelně každých 14 dní. 

Informace: Chrudinovah@seznam.cz, mobil: 777 962 242 

Farní knihovna, bude otevřena 11. 1., 25. 1. a 8. 2. před i po mši svaté (nové tituly)  

 

ZVEME VÁS:  

Náboženství pro dospělé 

Od 21. 1. budou probíhat pravidelné biblické hodiny pro dospělé na faře a to vždy 

ve středu od 19:30. Tato setkání by měla trvat do března. Tématem budou etické 

otázky v církvi. Všichni jste srdečně zváni. 

 

TAIZE 8. -14. 2. 2009 

Zveme mladé z farnosti (15-30let) na pouť důvěry do francouzské ekumenické 

komunity v Taize. Cena: 3000Kč 
Bližší informace a přihlášky (do 16. 1.): Chrudinovah@seznam.cz, 777 962 242  

 

5. Charitní ples  
Sobota  21. 2. 2008 od 19:30  Nasobůrky 

Hraje: TRIGON  

Výtěžek plesu bude již tradičně věnován v rámci projektu Adopce na dálku na 
podporu školního vzdělání pro indického chlapce a africkou holčičku.  

Uvítáme pomoc při organizaci plesu i zajištění darů do tomboly. 

Informace na Charitě: tel. 736 750 222 nebo 585 341 444 

 

Karneval pro děti 
Neděle 22. 2. 2008 od 14:00  Nasobůrky  

Zveme rodiny naší farnosti, především děti, které koledovaly při Tříkrálové sbírce. 
Je to odměna za jejich spolupráci a ochotu věnovat čas dobré věci.  

©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli 

Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu. 

Kontakt: P. Josef Rosenberg,  732562829 

www.farnostlitovel.cz  farnost.litovel@centrum.cz  

    FARNÍ ZPRAVODAJ 

      

          ŘŘÍÍMMSSKKOOKKAATTOOLLIICCKKÉÉ  

                                FFAARRNNOOSSTTII  LLIITTOOVVEELL  
                               

                                 10. 1. 2009 
                          ČÍSLO  1/2009 
 
Milí přátelé, 

Jsou to již tři roky, co papež Benedikt XVI. napsal encykliku Deus Caritas 

est, kterou podepsal na slavnost Narození Páně roku 2005. V této encyklice papež 

požaduje: „Církev jakožto Boží rodina musí být dnes stejně jako v minulosti místem 
vzájemné pomoci a zároveň místem ochoty sloužit také těm, kdo jsou mimo ni a 

potřebují pomoc“ (čl. 32). A dále tvrdí, že „skutečným subjektem různých 

katolických organizací, které se věnují charitativnímu dílu, je sama církev, a to na 
všech úrovních, počínaje farnostmi…“ Nejde o výzvu adresovanou také nám? 

Víme, že církev není pojem neurčitý, protože se především uskutečňuje ve 

farnosti. Proto i charitní dílo křesťanů se musí stát „událostí“ v první řadě ve 

farnosti, v ní se uskutečňovat a projevovat. Od prvopočátku tomu tak bylo. 
V tomto smyslu píše apoštol Pavel církevní obci v Korintu, že celá obec musí žít 

jako jediné tělo Kristovo ve vzájemné službě-diakonii, zahrnující i agapé-Caritas, 

tedy službu lásky lidem v nouzi. 
Nový zákon, zakládací listina naší víry, nám dokládá, že církevní obec 

není jen společenstvím víry, nebo jen společenstvím liturgickým, ale zároveň i 

bratrským společenstvím lásky. Toto společenství lásky popisuje známá zpráva o 
jeruzalémské obci  jako službu „všem, podle toho, jak kdo potřeboval“ (Sk 2,45). 

Obsahem evangelia je poselství o Boží lásce a hlavní přikázání lásky 

k Bohu a k člověku. V hlásání tedy nejde přednostně o předávání pravd víry, ale o 

vzbuzení a posílení víry, která se podle sv. Pavla „uplatňuje láskou“ (agapé-
caritas) (Gal 5,6). Bez níž nepomůže ani víra, která hory přenáší, ani strhující 

kázání. Veškerá pravdivost našeho hlásání je k ničemu, pokud nejsme „pravdiví 

v lásce“ ,jak formuluje Ef  4,15. Obojí tedy patří niterně k sobě: pravdivá víra a 
praktická, účinná láska k bližním. „…rozhodující je víra, která se uplatňuje 

láskou…služte v lásce jedni druhým… Berte na sebe břemena jedni druhých, tak 

naplníte zákon Kristův“ (Gal 5,6.13; 6,2).  
Z tohoto pohledu je pak velmi podezřelé, když se s duchovním životem 

spojuje jen modlitba, účast na bohoslužbě, přijímání svátostí a ne pomáhající 
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služba bližním v nouzi. Připomeňme si však starokřesťanské duchovní pravidlo, že 

duchovní život farnosti se měří účinnou pomocí poskytovanou trpícím: „Pravá a 
čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich 

soužení a chránit se před poskvrnou světa“ (Jak 1,27). 

Na uskutečňování charity ve farnosti se musí podílet všichni. Většina 

charitních služeb ve farnosti by měla probíhat dobrovolně, nikoliv však 
diletantsky. Tak, jak rostla potřeba pomoci nemocným a starým lidem, tak vznikla 

profesionální charitní služba. Institucionální Charita je tedy dnes nezbytnou 

součástí charitní praxe, nesmí ale charitu farnosti nahradit a ani farnost si nesmí 
z přítomnosti profesionální Charity v místě svého působení učinit alibi pro svou 

charitní abstinenci. Má-li být farnost společenstvím lásky, charitní komunitou 

(srov. encyklika DCE nadpis II. části), platí diakonie jako úkol všech. (Myšlenky 
jsou převzaté z přednášky ThLic. Jakuba Doležela.) 

  Po poradě s pastorační radou došlo k návrhu na vznik tzv. dobrovolné 

Charity, kde se bude projevovat naše osobní zodpovědnost za potřebné, která 

vychází z našeho křtu a příslušnosti ke Kristu a církvi. Bude třeba, abychom 
hledali vhodné náměty, nápady a inspirace, jak účinně pomoci. Bude to vyžadovat 

jistou koordinaci a také námahu, ale je to úkol, který je vstupenkou nejen do nebe, 

ale také klíčem k srdcím bližních i našeho. 
Vždy je nutné pro každou pomoc najít koordinátora, který bude mít určitou 

službu na starost, aby nedocházelo ke zmatkům a také aby se efektivně využily 

síly. První inspirací jsou obvazy pro malomocné, o kterých je následující článek.  
Děkuji za otevřené srdce a snahu žít svůj křestní slib co nejlépe.  

                                                        otec Josef 

 

PLETENÍ OBVAZŮ PRO MALOMOCNÉ 
Na začátku nového roku si mnozí lidé dávají předsevzetí. Připojme se k nim i my 

s přáním pomáhat svým bližním a to zejména těm, kteří pomoc jiných opravdu 

potřebují. V rámci dobrovolné charity se nám tato možnost nabízí. Je možné 
připojit se a svůj volný čas věnovat pletení obvazů pro nemocné leprou. Touto 

nemocí většinou onemocní ti  nejchudší, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých.  

Pomoc zajišťují sestry lásky v Indii. Pravidelně, asi tak dvakrát do roka, jsou 

odesílány z České republiky kontejnery se zdravotními potřebami. Mezi jinými i 
s ručně pletenými obvazy, které slouží jako vrchní obvaz na překrytí nemocných 

míst. Obvazy mají být světlé barvy z bavlněné příze „Sněhurky“, aby je bylo 

možné prát. Při pletení je nutno dbát na čistotu. Jsou předem dané rozměry, které 
je možné si přečíst v následujícím návodu. Tyto obvazy nesmějí být pletené na 

stroji. Pokud někdo chce pomáhat a neumí plést, je možné také přispívat na 

zakoupení nové příze. Zájemci si budou moci vyzvednout přízi na faře a tam také 
odevzdávat upletené obvazy. Bližší informace: Jarmila.Dospivova@seznam.cz, 

777 569476                                                                      Dospivová Jarmila 

NÁVOD NA PLETENÍ OBVAZŮ PRO MALOMOCNÉ 
Materiál: příze Sněhurka, jehlice č. 2,5 
Vzor: líc i rub stále hladce (na obvazu se vytváří vroubky) 

Je možno plést obvazy úzké nebo širší. 

Rozměry: úzké – první řada 25 ok (včetně okrajových) 

                             druhá a všechny další řady stále hladce, délka 275 vroubků 
                 široké – první řada 30 ok (včetně okrajových), ostatní stejně jako u 

                               obvazů úzkých.  

    Po dokončení je třeba obvaz zapošít. 
Obvazy jsou používány jako vrchní obvazový materiál pro malomocné. Důležité je 

nezaměňovat materiál a dodržovat rozměry obvazů.  

Sněhurka je 100% bavlna, která nedráždí rány statickou elektřinou, a je ji možno 
vyvářet. Barva bílá nebo velmi světlých odstínů. Tento obvaz není na jedno 

použití. Nedá se plést na pletacím stroji, protože ten nedělá vroubky (po obou 

stranách hladce). Sněhurku je třeba koupit. 

„Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili.“ 
   (Mt 25,40) 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 FARNOSTI LITOVEL: 
  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

V roce 2008 se uskutečnila výměna střešní krytiny kostela na Července, celá akce 

stála 1. 035 048 Kč. Podíl obce Červenka činil 450 000,-Kč. Dále se uskutečňuje 

oprava kostela v Rozvadovicích, na kterou přispělo město Litovel částkou 
100.000,-Kč, dofinancování akce ze strany farnosti činil 105 000,-Kč.  

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji všem, kteří jste se zapojili do příprav oslavy Narození Krista. Děkuji všem, 
kteří přispíváte finančními dary, a nedáváte jen ze svého nadbytku, ale i z 

nedostatku. Děkuji také těm, kteří společné dílo podporovali svými modlitbami a 

oběťmi, zvláště nemocným, kteří se již nemohou zúčastňovat bohoslužeb.  
Přeji požehnaný nový rok a těším se na další spolupráci.        Váš otec Josef 

Příjmy    

nájemné                   22.050,-   Kč 
sbírky                    395.186,-   Kč 

půjčka                    450.000,-  Kč 

dary                       215.000,-   Kč 

úroky                                3,12Kč 
dotace                     560.126,-  Kč 

ostatní příjmy             4.874,-  Kč 

---------------------------------------- 
Příjmy celkem :  1.647.239,12Kč 

 

Výdaje  

bohoslužebné výdaje    36.995,86 Kč 
režijní výdaje (elektr.)    158.196,40 Kč 

opravy                         1. 240.048,-   Kč  

odeslané sbírky                 83.277,-   Kč 

dary a charitativní výdaje 15.400,-   Kč 

daň z nemov. atd.                6.822,-   Kč 

splátka půjčky                 100.000,-   Kč   

-------------------------------------------------
Výdaje celkem :          1.640.739,26Kč   
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