Mše svatá dětská: 14. 1., 28. 1., 11. 2. a 25. 2. v 17:00
Příprava na svátost biřmování: 14. 1., 28. 1., 11. 2. a 25. 2. v 18:00 na faře v Litovli
Sbírky: 23. 1. a na opravy kostela
20. 2. Sbírka Haléř sv. Petra
Klub ARCHA: 12. 1., 26. 1., 9. 2. a 23. 2. od 16:30 do 17:30 v MC Rybička.
Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) vede paní katechetka Marie Stejskalová.
Spolčo pro mládež od 13 do 18 let: setkání na faře proběhne v sobotu 15. 1., 29. 1. a 12.
2. v 17.30. Těší se na vás vedoucí Hana Chrudinová a Klára Havlíčková, kontakt:
Chrudinovah@seznam.cz tel. Hana: 777 962 242
Farní knihovna, bude otevřena 23. 1., 6. 2. a 20. 2. před i po mši svaté.

FARNÍ ZPRAVODAJ
ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI LITOVEL
12. 1. 2011
ČÍSLO 1/2011

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
7. CHARITNÍ PLES
Sobota 5. 2. 2011 od 19:30 Nasobůrky
Hraje: TRIGON
Výtěžek plesu bude již tradičně věnován v rámci projektu Adopce na dálku na podporu
školního vzdělání pro africkou holčičku a nového dítěte, které v nejbližší době adoptujeme,
protože indický chlapec, kterého jsme podporovali, již dostudoval a nyní pracuje.
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 6. 2. 2011 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.
TAIZE
Skupinka mladých lidí z naší farnosti se vydá v neděli 27. 2. na týdenní pobyt do Francie.
Konkrétně do malé vesničky jménem Taize, kde před lety bratr Roger založil komunitu
bratří. Dnes se do těchto míst sjíždí mladí lidé ze všech světadílů. Všichni se společně
schází třikrát denně při modlitbě, jejíž součástí jsou zpěvy a rozjímání v tichosti. Dále zde
každý den probíhají zajímavé semináře, následované debatami na dané téma v malých
skupinkách. Je zde samozřejmě i volný čas, ve kterém se například můžete projít po tamější
zahradě, či povykládat s novými přáteli…
Zveme mladé z farnosti (15-30let) na pouť důvěry do francouzské ekumenické komunity.
Bližší informace a přihlášky: Chrudinovah@seznam.cz, 777 962 242 nebo otec Josef
Nejde o to, abychom byli "lepší"
Nejde především o to, abychom byli "lepší", ale o to, abychom byli Boží.
A to nejde ze dne na den, nýbrž krok za krokem, den po dni, rok po roce, desetiletí po
desetiletí. Navzdory svým chybám, navzdory méně šťastným povahovým sklonům...
A být Božím - to není ani přelud, ani pýcha. K tomu jsme určeni.
A k tomu nám Bůh také nabízí své prostředky.
©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu.
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www.farnostlitovel.cz  farnost.litovel@centrum.cz

„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten
nese mnoho ovoce…" (Jan 15, 5)
Drazí bratři a sestry,
prožili jsme požehnané svátky, kdy jsme oslavili radostné Ježíšovo
narození, které nám má stále ukazovat na blízkost Boha v našem životě. Chtěl
bych poděkovat za pomoc při Tříkrálové sbírce, která je projevem žité víry, která
myslí na potřebné a také víry, která se chce rozdělit o radost z Krista.
Stávající rok prožijeme jako první rok přípravy na rok 2013, kdy oslavíme
výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu (863 – 2013).
Tito slovanští věrozvěstové hlásali našim předkům Boží slovo a udělovali svátosti.
Proto také roky přípravy na velké jubileum jsou ve znamení svatého křtu (2011),
biřmování (2012) a Eucharistie (2013). Letošní rok je věnován svátosti Křtu.
Svatým křtem jsme se stali dětmi Božími a členy Kristovy církve. Byli jsme
vyzváni, abychom vždycky chodili ve světle Kristově, abychom vytrvali až do
konce a až Kristus přijde, abychom mu vyšli vstříc a vešli do jeho království. Rok
křtu je pro každého z nás příležitostí, abychom se zamysleli nad tím, jak žijeme své
křesťanství, zda opravdu chodíme ve světle Kristově, zda vyznáváme věrohodně
svou víru a pomáháme také na cestě víry jiným.
Přeji Vám všem požehnaný a duchovně prožitý rok, abychom vždy dovedli
děkovat Bohu za milost svatého křtu, vždyť jím se nám otevřela cesta k životu
v milosti a radostného společenství s Bohem.
otec Josef
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří jste se zapojili do příprav na vánoční svátky. Děkuji těm, co
přispíváte finančními dary, či pomocí při zajišťování chodu kostela (úklid, zpěv, hra na
varhany, ministrování, kostelničení, praní kostelního prádla, výzdoba květinami a jiné).
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

MODLITEBNÍ TRIDUUM 28.1. - 30. 1. 2011

CHARITA INFORMUJE:

Milí bratři a sestry,
i v novém roce bychom vás opět rády pozvaly k účasti na modlitebním
triduu. Tyto modlitby se konaly v naší farnosti již několikrát, proto jen
pro připomínku uvádíme, že triduum je společné setkání v modlitbě za
děti, které se koná 1x za tři měsíce. Modlitba každého čtvrt roku probíhá ve všech zemích
po celém světě, kde jsou modlitební skupinky hnutí Modlitby matek. Jejím hlavním
posláním je modlit se za naše děti a prosit Pána, aby změnil tento svět pro naše děti.
První den – pátek – je věnován modlitbám pokání za vlastní hříchy, zanedbání či
opomenutí.
Druhý den – sobota – konáme zástupné pokání za hříchy světa. Stavíme se před Boha
jako přímluvci. Bůh si stěžuje ústy proroka Izaiáše: „Hledal jsem, kdo by se přimlouval a
nenašel se nikdo.“ Přímluvná modlitba je projev lásky. Dovoláváme se Božího
milosrdenství.
Třetí den – neděle – je dnem chval a díků za požehnání a veškerá dobra, kterými Bůh
obdaroval naše rodiny až do této chvíle. Vzdáváme též chválu a dík i za lidi, kteří na to
nepamatují.
Triduum proběhne ve dnech 28. 1. - 30. 1. 2011 v kostele sv. Marka v Litovli
Pátek – 17.00 hod – mše sv., po ní společná modlitba
Sobota – 8.00 hod – mše sv., po ní společná modlitba
Neděle – 17.00 hod – mše sv., po ní společná modlitba
Je dobré si uvědomit, jak velká síla nás spojuje a jaká je to mohutnost modliteb za naše
děti. Proto je dobré této možnosti využít, a pokud je to jen trochu schůdné tridua se
zúčastnit. Vyprošujme našim dětem svět, kde vítězí dobro nad zlem.
Na společné setkání s vámi se těší
společenství maminek z Litovle

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU
Sobota 5. února 2011 v kulturním domě MKZ ve Šternberku.
Program pouti začne modlitbou růžence v 10:00 hodin.
V 10:30 hodin bude mše sv. s obětováním svíce matek. Hlavním celebrantem bude otec
Vojtěch Šíma, bývalý rektor olomouckého semináře.
Po mši pokračuje program pouti přednáškami P. Vojtěcha a paní Růženy Fialové.
Zakončení pouti je plánováno na 15:00 hodin. Prosím zahrňte tuto pouť do svých modliteb,
aby tak přinesla své plody

Udělené svátosti ve farnosti Litovel za rok 2010:
Křty 15
Svatby 2
První sv. přijímání 10

Pohřby 17

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
V roce 2011 proběhla sbírka v sobotu 8. ledna.
Částečné výsledky sbírky:
Litovel: 89 027,Rozvadovice: 4 852,Tři Dvory: 7 986,Nasobůrky: 7 979,-

Chořelice: 4 919,-

CELKEM: 114 763,Podrobnější informace v dalším čísle Zpravodaje.
Charita Šternberk, středisko Litovel – Ing. Ludmila Zavadilová - tel: 736 750 222

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
pořádá:
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
Středa 19. 1. od 16:30, 2. patro
Zveme všechny rodiče na přednášku s Janem Obrátilem.
Budeme si povídat o první pomoci, jak reagovat v případě bezvědomí u dětí i dospělých a
různých jiných úrazů. Prostor bude i pro diskuzi a vaše dotazy.
Hlídání dětí zajištěno v 1. patře. Cena přednášky 40,- Kč
BABY MASÁŽE
Středa 2. 2. od 16:30, 2. patro
Zveme všechny rodiče, přijďte si poslechnout přednášku akreditované masérky Renaty
Doubravové na téma dětských baby masáží.
Možnost domluvy dalších masáží dle vašich představ. Cena přednášky 40,- Kč
TVOŘENÍ Z PEDIGU
Středa 16. 1. od 16:00, 2. Patro
Srdečně Vás zveme na tvoření z pedigu. Přijďte si vytvořit svůj tác nebo mísu podle svých
představ. Nutné předem přihlásit v MC do 4. 2. 2011. Cena kurzu od 60,- Kč
Změna pravidelného programu:
ZPÍVÁNKY: Středa- 9:30 – 11:30 – Pro děti od 1 roku, zpívání dětských písniček, za
doprovodu kláves vede Mgr. Silva Jakešová, herna 2. patro, cena 40,- Kč
VÝTVARNÉ DOPOLEDNE: Čtvrtek - 8:30 - 11:30, 2. patro
Srdečně zveme všechny, kteří mají chuť se zapojit a pomoci tak dobré věci na čtvrteční
dopoledne. Budeme dekorovat tašky a vyrábět různě drobnosti určené na prodej na pouti u
sv. Filipa a Jakuba – 8. května. Výtěžkem podpoříme pomocí projektu Adopce na dálku –
jedenáctiletou holčičku Acchwithu Fernandes z Indie.
Všichni, kdo rádi pomůžete, jste vítáni!
VOLNÁ HERNA: Pátek - 9.00-11.00 – otevřená herna pro děti, cena 20Kč, 2. Patro

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 2011:

PODPORA PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA

17. 7. - 23. 7. 2011 Fryšták – táborové středisko Eliška
Mladší děti 1. – 6. třída
24. 7. – 30. 7. 2011 Provodov u Zlína
Starší děti od 7. třídy
Podrobnější informace v dalším čísle Zpravodaje.

Chtěli bychom poděkovat všem dětem a maminkám, které se
v listopadu zapojili do vánočního pečení a prodeje perníčků, ale také
těm, kteří si perníčky zakoupili a tím přispěli na dobrou věc. Výtěžek
z prodeje činil 6 800 Kč a je určen na podporu papežského misijního
díla. Děkujeme všem dárcům!

