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

scholy. Schola by měla být pro děti školního věku. Budeme se těšit na každý hlásek. 

Termíny zkoušek: 26. 1., 9. 2., 23. 2., 9. 3. a 23. 3. před mší svatou v 17. hodin na faře 
 

DĚTSKÁ MŠE v Litovli - každý 2. pátek v měsíci  – 9. 2., 9.3. v 18h. v kostele sv. Marka.  
 

PONDĚLNÍ SETKÁNÍ PRO SENIORY S LUDMILOU HÁJKOVOU 

Každé druhé pondělí v měsíci (12.2., 12.3.) po ranní mši svaté Vás zveme na setkání na 

faře, těšit se můžete na posezení a povídání na téma Čeští svatí. 
 

Sbírky: 18. 2. a 18. 3. sbírka na kostel 

 25.2. Sbírka na Haléř Sv. Petra 

PODPORA PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA 
Chtěli bychom poděkovat všem dětem a maminkám, které se zapojily do 

vánočního pečení a prodeje perníčků, ale také těm, kteří si perníčky 

zakoupili a tím přispěli na dobrou věc. Výtěžek z prodeje činil  

12.500 Kč a je určen na podporu papežského misijního díla.  

Děkujeme všem dárcům!  
 

LETNÍ KŘESŤANSKÝ TÁBOR PRO DĚTI FRYŠTÁK 

Přihlášky od 1. března  - kontaktní mail: hamplova.monicka@seznam.cz 

Vydejte se s námi na nezapomenutelnou CESTU KOLEM SVĚTA! 

Startujeme 8. 7. 2018 a plánovaný návrat je 16. 7. 2018.  

Podmínkou je věk 7 – 13 let, odvaha a touha objevovat nová místa!  
 

AMAZING RACE– 16. 7. - 22. 7. 2018- závod kolem světa pro mládež  

Máš touhu hledat, objevovat, poznávat nové lidi, nová místa? Nebojíš se tvrdších 

podmínek, akčnějšího programu a často situací, které sis myslel, že tě nikdy nepotkají? Ne? 

No tak to je akce přesně pro tebe. Pokud je ti 14 – 18 let pojeď s námi.  

V tomhle závodu půjde o hodně!Bližší informace k naší cestě již brzy! Těšíme se!  

CHARITNÍ PLES  

Sobota 10. 2. 2018 od 19:30 Nasobůrky, Hraje: RAMAHEBAND  

Výtěžek plesu bude již tradičně věnován v rámci projektu Adopce na dálku na podporu 

školního vzdělání pro 1 dítě z Ugandy a 2 děti z Indie. Uvítáme pomoc při organizaci plesu 

i zajištění darů do tomboly.Informace na Charitě: tel. 736 750 222 nebo 585 341 444 
 

MAŠKARNÍ KARNEVALPRO DĚTI 

Neděle 11. 2. 2018 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. Jsou připraveny soutěže, hry, 

tombola, občerstvení. Vstupné dobrovolné.  

Udělené svátosti ve farnosti Litovel za rok 2017: 

Křty 20  Svatby 4   První sv. přijímání 13  Pohřby 8 

Pomazání nemocných 155 
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SILNÁ JAKO SMRT JE LÁSKA 

Už nějaký čas narážím na tato slova a cítím, že mají hlubokou sílu. Určitě jsou 

pravdivá a přitom tak živá. A kdo se z nich napije, zesílí. Kdo neokusil, je zatím zmítán 

pochybnostmi a stále něco hledá. 

Přemýšlím, jak tato slova uchopit, správně pojmout a na mysl mi vstupují různé 

představy. Vidím pár zamilovaných, jak se vedou za ruku a láska z nich září a slyším, jak ti 

starší konstatují: „Jen aby jim to vydrželo.“ Vidím starší pár, jak spolu jdou po cestě 

a přitom se vedou za ruku a slyším: „To si někdo uměl vybrat.“ Představuji si také Krista 

a jeho umírání na kříži z lásky k nám lidem a přitom slyším hlasy některých: „Vždyť to byl 

Boží Syn! Proč musel toto utrpení podstoupit? Proč musel zakusit smrt?“ 

Nejbližší obraz pro uchopení těchto slov můžeme najít nad postýlkou malých dětí, 

kde občas visí obrázek anděla strážného, jak chrání chlapečka a holčičku, kteří kráčejí po 

napůl rozbitém mostě přes rozbouřenou řeku. 

Holčička drží ochranou rukou chlapečka kolem ramen a nad oběma bdí jejich 

anděl strážný tak, aby se jim nic zlého nestalo. Jeden anděl pro chlapce a dívku. Později 

muže a ženu. 

Ve Starém zákoně v knize Genesis čteme, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému, 

jako muže a ženu je stvořil. Celý člověk je tedy muž a žena dohromady.  

Muž a žena, kteří nejprve vyrůstají jako malé děti, se modlí ke svému 

„andělíčkovi“ a později, když jsou starší, zní jejich modlitba „Anděle Boží, strážce můj“. 

Je tu tedy někdo, kdo nás chrání už od našeho narození. Cítíme jeho sílu a pomoc, když se 

na něj v modlitbě obrátíme, i když ho nevidíme.  

Anděl strážný je neustále s námi a přitom přebývá před Boží tváří. Proto každá 

jeho prosba u Otce je spěšně vyslyšena. On je ten, který nám pomáhá vzlétnout k nebi 

a spočinout tak v Otcově náručí.  

Vzájemné spojení muže a ženy tedy tvoří plnost, dokonalost. Muž a žena jsou tedy 

jeden člověk, který je chráněn jedním andělem strážným. On je oba zná a pracuje na tom, 

aby jejich cesty svedl dohromady a učinil z nich jednoho člověka, jedno srdce, které má 

schopnost vyrůst a zesílit tak, že jeho láska je silnější než smrt. 

Přes toto andělské propojení je pak možné, že jeden druhého cítí, zakouší stavy 

jeho duše, ve kterých je radost i smutek, touha i samota, pokoj i napětí. Nejednou se nám 

možná stalo, že jsme měli divný pocit a přitom proto nebyl pádný důvod. Přesto jsme 
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vnímali, že nejsme ve své kůži. To proto, že jsme cítili srdce toho druhého, který právě 

zakoušel úzkost, strach, napětí anebo taky štěstí, radost a pokoj. I když si to zatím třeba 

ještě neuvědomujeme. Proto stále člověk hledá. A jak říká sv. Augustin: „Neklidné bude 

naše srdce dokud nespočine v Tobě.“ Tedy jinými slovy - dokud nespočine v Lásce. Dokud 

člověk nepozná pravou Lásku, bude stále hledat. Do té doby než se obě poloviny srdce 

spojí v  jedno.  

A k tomuto spojení může dojít pokud oba partneři mají silnou touhu po Bohu. 

Touží po úplném spojení s Bohem, po spojení duše i těla. Touží po jednotě, která vyvěrá 

z hlubin Božích tím, že je nám darován Duch Boží. 

Proto nás náš anděl strážný neustále zahrnuje nejrůznějšími vnuknutími, které 

často nesouvisí s tím, co právě děláme. Přesto chce, abychom byli na ně pozorní, protože 

nám pomohou k pochopení a nalezení smyslu našeho života. Souvisí to i s naším vnitřním 

poznáním sebe samého. Proto je důležité zpomalit, abychom vnímali znamení, které může 

naše srdce zachytit jen v rozvážnosti a klidu.  Pokud spěchám a stále se za něčím ženu, jen 

těžko zakusím, kdo ve skutečnosti jsem a kdo je má druhá polovina srdce. A možná tak 

svůj život prožiji s někým, o kom si myslím, že je ideální partie pro můj život, pro mé 

plány, očekávání lidí, společnosti, ale mé srdce je stále neklidné, protože ví, že to není mé 

druhé já - tedy pravá polovina mého srdce. 

Anděl strážný je klíčem k mému životu, k nalezení mého štěstí, poloviny mého 

srdce, se kterou se teprve mohu stát celým člověkem k obrazu Božímu.  

V tomto spojení dvou správných lidí pak vidím lásku silnou jako smrt, vášeň 

silnou jako podsvětí. Jejich výheň je jako oheň Hospodinův a zátopy vod nemohou uhasit 

jejich lásku. 

Jen takovou lásku můžete položit jako pečeť na své rámě, jako pečeť na své srdce. 

Jen taková láska zakouší plnost Otcova požehnání. Není v ní strach - jen hluboké milování. 

                 Otec Miroslav 

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá: 
KOMUNIKACE V RODINĚ -Mgr. Jiří Halda 

Středa 7. 2. od 16.00 -18.00 lektor  

Je důležité CO si řekneme, JAK si to řekneme,…..  

Hlídání dětí zajištěno, nutné přihlásit předem. Cena přednášky  

100,-Kč jednotlivci, manželský pár 150,-Kč  
 

PŘIPRAVUJEME - LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

6. 8. – 10. 8., děti 5 - 9 let,Karlík a továrna na čokoládu,cena 1300Kč, denně 6.30 - 18.00 

13. 8. - 17. 8., děti 4 - 6 let, Světem pohádek, cena 1000Kč, denně 6.30 - 16.00 

Nutné zaplatit zálohu 50% částky do konce března 2018 
 

MODLITEBNÍ TRIDUUM 26. - 28. 1. 2018 

V letošním roce vás opět srdečně zveme k účasti na modlitebním triduu: 

Pá - 18.00 - mše sv. v kostele sv. Marka, po ní společná modlitba křížové cesty 

So - 8.00 - mše sv. v kostele sv. Marka - po ní společná modlitba - zástupné pokání za 

hříchy světa (Korunka k Božímu milosrdenství)  

Ne - 17.00 - mše sv. v kostele sv. Marka, po ní společná modlitba chval a díků (Modlitby 

matek)  Na společné setkání s vámi se těší společenství maminek z Litovle 

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 

v jednotlivých obcích 
V 55 obcích našeho regionu koledovalo letos 125 skupinek 

koledníků: 

Celkem bylo vykoledováno: 614 995 Kč 

Vykoledovaná částka byla po rozpečetění a přepočítání pokladniček na jednotlivých městských nebo 

obecních úřadech následně odeslána na centrální charitní konto u České spořitelny. Z centrálního 

konta budou peníze rozděleny do regionů na schválené projekty jednotlivých místních charit a na 

humanitární pomoc u nás i v zahraničí.  Výnos Tříkrálové sbírky je z největší části tradičně věnován 

na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro seniory, matky 

dětmi v tísni, lidi s postižením, bez domova, sociálně vyloučené či ohrožené vyloučením. Desetina 

výtěžku je určena na pomoc rozvojových projektů do zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo 

vzdělávání), případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof. 

V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledováno v  52 obcích na Litovelsku 554 726,- Kč. Část sbírky, 

určená pro vlastní projekty Charity, byla využita následovně: podpořili jsme vznik nových sociálních 

služeb v našem středisku a to Dluhové poradny a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. 

(286 000 Kč), poskytli jsme přímou pomoc sociálně slabým rodinám (35 000 Kč). 

 

Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem přispěli na pomoc lidem v nouzi 

u nás i v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. Stejně děkujeme všem koledníkům a vedoucím 

skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.    Ing. Ludmila Zavadilová 

Charita Šternberk, středisko Litovel 

Litovel 89 912 
Kozov, Blažov, Kadeřín, Svojanov, 

Bezděkov 

 
11 439 

 

Chořelice 7 937 Olešnice 3 742 

Nasobůrky 10 280 Jeřmaň 1 922 

Rozvadovice 5 368 Luká 19 055 

Unčovice 11 558 Ješov 4 890 

Tři Dvory 7 805 Veselíčko,Březina 2 670 

Savín 4 245 Bílsko 6 205 

Myslechovice 7 422 Vilémov 14 858 

Víska 2 000 Olbramice 6 198 

Chudobín 2 440 Dubčany 8 889 

Červenka 38 029 Náklo 27 339 

Pňovice 8 502 Mezice 6 792 

Bílá Lhota, Pateřín 4 560 Skrbeň 23 656 

Hradečná 4 807 Příkazy 31 459 

Hrabí 5 677 Hynkov 7 426 

Měník 3 328 Haňovice 9 002 

Mladeč 6 755 Kluzov 6 138 

Slavětín 5 930 Cholina 16 107 

Měrotín 10 100 Senice 35 798 

Loučka 6 005 Cakov 5 323 

Bouzov, Doly 15 835 Odrlice 6 064 

Kovářov 2 597 Senička 10 828 

Podolí 3 515 Náměšť 55 043 

Hvozdečko 4 129 Loučany 25 416 


