Sbírky: 27. 1. a 17. 2. Sbírka na opravy kostela
24. 2. Sbírka Haléř sv. Petra
Klub ARCHA: 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5. a 12. 6. 2013 od 16:30
do 18:00 v RC Rybička. Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) vede paní katechetka Hana
Obšilová. Téma pro letošní rok je podobenství.
Spolčo pro mládež: I po novém roce pokračujeme s naším spolčem. Scházíme se jednou
za 14 dní na faře v Litovli po mši svaté. Těšit se můžeš na zajímavá témátka, diskuse, hry a
hlavně plno srandy. Neváhej a přijď se seznámit s novými přáteli a snažit se poznat Boha i
z jiné stránky. První schůzka bude 25. 1. 2013 další 8. 2. a 22. 2. Těšíme se na TEBE!
Monča a Verča (kontakt: hamplova.monicka@seznam.cz, 737 777 935)
Farní knihovna, bude otevřena 27. 1., 10. 2. a 23. 2. před i po mši svaté.

FARNÍ ZPRAVODAJ
ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI LITOVEL
19. 1. 2013
ČÍSLO 1/2013

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:

„Hle, vyryl jsem si tě do dlaní…“ Iz 49,16

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU

Děti si občas napíší na ruku to, co si chtějí zapamatovat. To se časem samozřejmě smyje a
smaže. Naše jméno i celý náš život jsou ale natrvalo vyryty do Boží dlaně. On nedokáže
zapomenout. Nikde v Bibli Bůh člověku neslibuje pohodlný a bezstarostný život. Na
žádném místě nenajdeme ujištění o tom, že se nedostaneme do zdravotních, psychických,
finančních či rodinných problémů. Přesto nemusíme žít ve strachu a v obavách o zítřek, ale
můžeme Hospodinu s důvěrou svěřit svůj život.
Požehnaný rok 2013, rok nové naděje Vám přeje otec Josef

Ženy a matky ve Šternberku obnovily starobylý zvyk z první poloviny 18. století, kdy se Morava
obávala pruského vpádu, obětování svíce. Proto se v mnohých moravských městech konaly prosebné
pobožnosti za odvrácení nebezpečí. 1. února 1741 přinesly do kostela Zvěstování Panny Marie ve
Šternberku dvě ženy voskovou svíci o váze asi 10 kg jako dar Matce Boží, aby skrze její přímluvu
byly uchráněny od nepřátel. Svíce měla hořet při každé mši svaté po celý rok. Následně pak byla
svíce obětována každoročně vždy v čase Hromnic.
Program pouti:
9.30: modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření
10.00: mše svatá s darováním svíce a symbolickou ofěrou matek; hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík,
generální vikář olomoucké arcidiecéze
12.30: společný oběd a po něm duchovní program s olomouckým světícím biskupem Josefem
Hrdličkou na téma „Rok víry a Rok eucharistie“
14.30: adorace a odevzdání jmen dětí do košíčku
15.00: závěrečné požehnání a zakončení pouti
Poplatek za odpolední program v kulturním domě činí 50,- Kč (nezahrnuje jídlo, které si účastnice
zajišťují samy). Přihlašujte se do 28. ledna na adresu: Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 3,
785 01 Šternberk, na tel. číslech 731 621 117 nebo 605 707 877, farasternberk@seznam.cz

9. CHARITNÍ PLES
Sobota 2. 2. 2013 od 19:30 Nasobůrky
Hraje: RAMAHEBAND
Výtěžek plesu bude již tradičně věnován v rámci projektu Adopce na dálku na podporu
školního vzdělání pro naše tři adoptované děti – děvčátko z Indie a chlapce a holčičku
z Ugandy. 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 3. 2. od 14.00 Nasobůrky
Zveme všechny rodiny s dětmi a 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

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI LITOVEL ZA ROK 2012:
NÁKLADY:
spotřeba el.energie
93.019,- Kč
opravy -úprava sklep. prostor
60.000,- Kč
malování kostela Rozvadovice
40.215,- Kč
kostel Červenka
208.137,- Kč
vitrážní výplně Litovel
65.000,- Kč
projekt -obnova zeleně -Červenka
23.400,- Kč
tisk brožury - Gotické klenoty
21.936,- Kč
mzdy - průvodci studenti
48.000,- Kč
poskytnuté dary (charita, školka)
82.700,- Kč
odeslané sbírky (seminář,misie,diecéze) 74 525,- Kč
kancel.potřeby, toner, knihy, poplatky 28.588,- Kč
pojistné
52.363,- Kč
bohoslužebné výdaje
13.182,- Kč
Celkem
811.065,- Kč

VÝNOSY:
sbírky
tržby z prodeje el.energie
tržby z nájmu
dary
dotace
dotace na průvodce-studenty
Celkem

310.895,- Kč
101.844,- Kč
96.476,- Kč
54.500,- Kč
210.000,- Kč
46.000,- Kč
819.715,-Kč

Udělené svátosti ve farnosti Litovel
za rok 2012: Křty 19
Svatby 7
První sv. přijímání 4
Pohřby 12

ROK VÍRY – vysvětlení loga
11. října církev na celém světě vstoupila do Roku víry. Víte, co

znamená logo, které pro tuto událost vzniklo? Na první pohled v
něm rozeznáme loďku, obraz církve, jejímž hlavním stěžněm je kříž.
Napjaté plachty pak evokují symbol Krista, který se v křesťanské
ikonografii ustálil z počátečních třech písmen označení "Iesus
Hominum Salvator" (Ježíš, Spasitel lidstva). Za plachtovím je
kruhem vyznačeno slunce, což současně odkazuje na eucharistii.

MODLITEBNÍ TRIDUUM 25. -27. 1. 2012

Výsledky Tříkrálové sbírky 2013
v jednotlivých obcích
Ve 45 obcích našeho regionu koledovalo letos 103 skupinek koledníků:
Litovel
Chořelice
Nasobůrky
Rozvadovice
Unčovice
Tři Dvory
Savín
Myslechovice
Červenka
Pňovice
Hradečná
Hrabí
Mladeč
Sobáčov
Luká
Slavětín
Měrotín
Bouzov
Kovářov
Podolí
Kozov, Blažov,Kadeřín,
Svojanov, Bezděkov

78 110
5 042
7 159
4 478
9 540
6 549
3 371
4 865
29 796
10 323
3 479
4 405
5 486
3 470
10 571
3 559
8 003
14 132
2 406
3 430

Hvozdečko
Olešnice
Bílsko
Vilémov
Olbramice
Dubčany
Náklo
Mezice
Skrbeň
Příkazy
Hynkov
Haňovice
Kluzov
Cholina
Senice
Cakov
Odrlice
Senička
Náměšť
Loučany

2 603
2 747
5 043
12 519
3 911
5 242
18 960
6 689
21 772
20 351
5 768
6 536
4 495
8 762
32 569
4 631
4 160
11 039
17 573
14 925

7 180

Celkem bylo vykoledováno: 435 649 Kč
Po skončení koledování předávají vedoucí skupinek zapečetěné pokladničky pracovníkům
Charity, kteří je na jednotlivých městských nebo obecních úřadech za přítomnosti úředníka
rozpečetí a přepočítají jejich obsah. Vykoledovaná částka je následně odeslána na centrální
charitní konto u České spořitelny: 66008822/0800, var. symbol 7028. Z centrálního konta
budou peníze rozděleny do regionů na schválené projekty jednotlivých místních charit a na
humanitární pomoc u nás i v zahraničí.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo na Litovelsku vykoledováno celkem 412 938,- Kč. Část
sbírky určenou pro vlastní projekty Charity v našem středisku jsme využili následovně:
100 000,- Kč ........... pořízení auta pro Pečovatelskou službu
109 500,- Kč ........... podpora provozu Mateřského centra
30 000,- Kč ............ přímá pomoc sociálně slabým rodinám
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

Milé sestry a bratři, i v letošním roce bychom vás opět rády pozvaly k
účasti na modlitebním triduu.
Pátek – 17.00 hod – společná modlitba křížové cesty v kostele sv. Marka
(pokání za vlastní hříchy)
Sobota – 8.00 hod – společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství v kostele sv.
Marka (zástupné pokání za hříchy světa)
Neděle – 17.00 hod – mše sv. v kostele sv. Marka, po ní společná modlitba (modlitby chval
a díkůvzdání)
Triduum, ve kterém se duchovně spojují modlící se matky a otcové po celém světě, je
Božím darem pro nás všechny. Pán Ježíš k nám přichází s košem plným drahokamů –
uzdravením, osvobozením, odpuštěním, smířením, radostí, pokojem láskou…..
Stačí, abychom přišli k němu a nabrali si z nich.
Na společné setkání s vámi se těší společenství maminek z Litovle

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
HRÁČSKÉ DOUPĚ čtvrtek 7. 2., 15.00 - 19.00
Zveme všechny dospělé, kteří mají rádi deskové hry. Vybírat můžete z
her: Aktivity, Jungle Speed, Carcasone, Citadela. Cena 50,- Kč
MASOPUST V MC Úterý 12. 2., od 9.00
Zveme všechny rodiče s dětmi, přijďte si užít dopoledne v maskách plné zábavy a soutěží,
malá odměna za nejlepší masku. Vstupné 50,-Kč
RÝMA, KAŠEL, NACHLAZENÍ??? Úterý 19. 2., od 10.00
Přednáška Mgr. H. Přidalové pro rodiče na téma: co s dětským nachlazením očima
lékárnice. Hlídání dětí zajištěno, nutné přihlásit předem, cena 40,- Kč

DUCHOVNÍ OBNOVA LITOVEL - 15. AŽ 17. ÚNORA 2013
Na začátku postní doby jsou připraveny dvě duchovní obnovy – první je kurz Filip, ve
kterém bude možnost prožít intenzivně společenství s Kristem. Pro toho, kdo nebude mít
tolik času, jsou připraveny katecheze v kostele. Pátek v 17.00 hod. mše svatá s promluvou,
během adorace možnost svátosti smíření. Sobota v 8.00 hod. mše svatá s promluvou a po té
možnost sv. smíření. A dále v 17.00 hod. promluva a adorace.
Kurz FILIP je veden v duchu nové evangelizace. Nechce pouze vysvětlovat, ale především
účastníka motivovat k dalším krokům ve víře. V úvodu je použit text z ekumenické bible
Sk 8,26-39 Křest etiopského dvořana. I ty, stejně jako dvořan, potřebuješ setkání, které
změní tvůj život. Otevři své srdce Pánu Ježíši a on tě naplní svým Duchem a ty se znovu
narodíš k novému životu. Tento kurz bude tvým „Filipem“. Znovu zrození k novému
životu je hlavní myšlenkou, která prochází celým kurzem. Konkretizací této ideje, je:
„Ježíš zemřel a vstal z mrtvých pro tebe; uvěř, přijmi spásu a zakusíš dar Ducha svatého."
Adresáti kurzu jsou všichni od 15 let.
Kurz bude probíhat v MC Rybička a začíná v pátek v 17.30 hod. asi do 20.00 hod..
Pokračuje se v sobotu od 8.00 hod do 20.00 hod. A v neděli od 8.00 hod. i s nedělní
bohoslužbou. Konec bude kolem 12.00 hod.. Kurz tvoří jeden celek, a proto je nutné, být
účasten od začátku do konce. S sebou poznámky a ekumenický překlad bible. Cena 200,Kč. Přihlášky vyzvedněte v kostele a vyplněné odevzdejte v sakristii kostela.
Všichni jste srdečně zváni!

