Mše svatá dětská: 24. 1., 14. 2. a 28. 2. v 17:00
Schola: Všechny šikovné věřící benjamínky, kteří se chtějí naučit zpívat, či se rádi zapojí
při dětské mši svaté oslavou Boha zpěvem a doprovodem, zveme do našich řad! Připojte se
k nám, přijat je každý, kdo má chuť zpívat.
Scházíme se v pátek od 16. hod na faře. První novoroční schola je 24. 1. 2014 a poté
pravidelně co 14 dní. (14. 2. a 28. 2.)
Těší se na vás manželé Gyurkovi
Sbírky: 26. 1. a na opravy kostela
23. 2. Sbírka Haléř sv. Petra
Klub ARCHA: 22. 1., 5. 2., 19. 2. a 5. 3. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička. Biblické
hodiny pro děti (3 – 7let) vede paní katechetka Hana Obšilová. Téma pro letošní rok je
Svatí.
Spolčo pro mládež od 13 do 18 let: 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 14. 2. a pak co 14 dní. Těšíme se
na TEBE! Monča (kontakt: hamplova.monicka@seznam.cz, 737 777 935)
Farní knihovna: bude otevřena 26. 1., 9. 2. a 23. 2. před i po mši svaté.
Vážení farníci, přeji vám všem šťastné vykročení do nového roku.
K dobrému využití zimního období opět nabízím některé knihy k přečtení:
Papež František - J. M. Bergoglio - Pokora, cesta k Bohu
- Otevřená mysl, věřící srdce
- O nebi a zemi; M. C. Ziescheová - Prázdné ruce; M. O. Vácha - Život je sacra zajímavej;
Jan Čep, myslechovický rodák - Cesta na jitřní; J. Dobraczyński - Přelévat mořer
Přijďte a vyberete si i z dalších knih. Těším se na vás.
Anna Eliášová

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
10. CHARITNÍ PLES
Sobota 8. 2. 2014 od 19:30 Nasobůrky, Hraje: RAMAHEBAND
Výtěžek plesu bude již tradičně věnován v rámci projektu Adopce na dálku na podporu
školního vzdělání pro 2 děti 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
KARNEVAL PRO DĚTI
Neděle 9. 2. 2014 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.

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 2014:
20. 7. - 26. 7. 2014 Fryšták – táborové středisko Eliška
Mladší děti 1. – 7. třída
29. 7. – 3. 8. 2014 setkání mládeže Odry
Podrobnější informace v dalším čísle Zpravodaje.
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„Pán je však zde, je přítomen celému tvému životu, a mlčky čeká, že mu sám
svěříš svá trápení a svoje úkoly.“ Michel Quoist
Drazí bratři a sestry, začíná nový rok 2014.
Řada lidí se ptá, co jim tento rok přinese. Je jisté, že přinese věci příjemné i nepříjemné a
nic nám celkem nepomůže, když budeme dopředu vědět, kolik bude kterých. Důležitější je
otázka, co přineseme my. Co přineseme do tohoto roku, do vlastního života, do života
rodiny, do života svého okolí. Mnoho lidí se na to ptá i mimo oblast víry. Chtějí přinést víc
a víc snahy, úsilí, lidských hodnot. Snažit se a pracovat je opravdu nutné, i pro křesťana.
Ale křesťan není odkázán jen a jen na to, co vyprodukuje. Křesťan je, pokud opravdu věří,
člověkem, který je naplňován Bohem, který je naplňován také jeho Duchem. A to je to
nejpodstatnější, co vnášíme do světa, to je to, čím je naše snaha teprve opravdu účinná,
zhodnocená. Nepřehlédněme to, byla by škoda, kdybychom byli jen "lidmi výkonu", lidmi,
kteří vše sázejí jen a jen na to, že budou pracovat více a více. Plným Boha může být jen
ten, kdo Mu opravdu věří, a jen ten, kdo je plný Boha, vnáší do světa – ať už dělá cokoliv –
věci opravdu Boží, a tedy dobré a věčné. A v tom nás, křesťany, sotva kdo může zastoupit.
Prožívejme tento nový čas, nový úsek cesty našeho života, ve světle víry. Stále málo se
díváme na všechno očima víry. Nechme se přetvářet proměňující Boží milostí a šiřme
kolem sebe Boží pohled na všechno. Pak bude rok 2014 časem požehnání pro nás a naše
okolí. Pak bude velkým krokem k Bohu, ke kterému putujeme. Toto přeji sobě i vám
otec Josef

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU
V sobotu 1. února opět přinesou šternberské matky do farního kostela před sochu
Šternberské Madony velkou obětní svíci. Rok od roku se k nim připojuje stále více žen z
širokého okolí, aby také prosily s rozžatou svící Matku Boží za ochranu a dar víry pro své
děti a odvrácení zla od svých rodin. V roce 2005 poprvé připutovaly matky z hnutí
Modlitby matek, a tak se Hromniční pouť ve Šternberku stala jedinečnou poutí v naší zemi,
na kterou dnes přichází již stovky matek modlit se za své děti. Pouť začne mší svatou v
10:00 hodin ve farním kostele, odpoledne pokračuje duchovní obnovou a adorací. Mši
svatou bude celebrovat P. Šebestián Pavel Smrčina, OFM, který je duchovním
asistentem hnutí Modliteb matek v České republice. Odpolední duchovní program povede
P. František Petrík, který bude mít přednášku na téma: „Doprovázení dětí v církvi k
Bohu“.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří pomohli připravit kostel na vánoční svátky, těm, kteří stavěli betlém i
stromečky. Také díky vám, kteří jste se zapojili do vánočních bohoslužeb a přispěli jste
k oslavě narození Božího syna Ježíše. Děkuji také těm, kteří společné dílo podporovali
svými modlitbami a oběťmi, zvláště nemocným, kteří se již nemohou zúčastňovat
bohoslužeb. Jsem rád, že se najdou ochotní lidé; děkuji a Bůh vám odplať! Váš otec Josef

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
pořádá: JARNÍ PRÁZDNINY
V době jarních prázdnin, tj. od 3. 2. do 7. 2. bude mc zavřeno, probíhat
budou pouze miniškolky a odpolední cvičení s Denisou
NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ od 10. 2. – 16. 2
Diskusní skupina nejen pro manžele - Středa 12. 2. od 17.00
Přijdte diskutovat, přijdte si povídat na téma: Malé kroky k velkým vztahům. Nebojte se
přijít. Hosté: manželé Večeřovi, lektoři CPR Olomouc
Hlídání dětí zajištěno. Cena 50,-Kč, v ceně hlídání dětí
DEN PRO MISIE úterý 25. 2. od 8.30 do 12.00
Zveme maminky s dětmi na tvoření velikonočních pohlednic a přání, výtěžek z jejich
prodeje je určen na podporu misií.
SBĚR VÍČEK OD PET LAHVÍ PRO ADÉLKU A MATYÁŠKA
Děti, které mají kongenitální dystrofii – neznámou pletencovou formu. Ve skutečnosti to
znamená, že nemají dost svalů a dost síly na to, aby se sami posadili, lezli, postavili, stáli,
chodili a bohužel také mají problém s příjmem potravy. Víčka sbíráme, abychom mohli
pořídit speciální rehabilitační kočárek pro sourozence, který jim díky své velikosti a svým
možnostem různých úprav vydrží opravdu dlouho a který nám velice usnadní přesuny na
různá místa, když jede s oběma prckama někdo sám. Víčka noste do MC Rybička nebo do
Regio kavárny Ječmínek na náměstí. Každé víčko se počítá. Děkujeme!

PODPORA PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA
Chtěli bychom poděkovat všem dětem a maminkám, které se zapojili
do vánočního pečení a prodeje perníčků, ale také těm, kteří si perníčky
zakoupili a tím přispěli na dobrou věc. Výtěžek z prodeje činil 8000 Kč
a je určen na podporu papežského misijního díla.
Děkujeme všem dárcům!

TAIZE
Skupinka mladých lidí z naší farnosti se vydá v pátek 31. 1. 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…
otec Josef

Udělené svátosti ve farnosti Litovel za rok 2014:
Křty 24
Svatby 4
První sv. přijímání 12

Pohřby 8

Výsledky Tříkrálové sbírky 2014
v jednotlivých obcích
V 50 obcích našeho regionu koledovalo letos 104 skupinek koledníků
Litovel

74 275

Chořelice
Nasobůrky
Rozvadovice
Unčovice
Tři Dvory
Savín
Myslechovice
Červenka
Pňovice
Bílá Lhota, Pateřín
Hradečná
Hrabí
Mladeč
Sobáčov
Luká
Ješov
Slavětín
Měrotín
Loučka
Bouzov, Doly
Kovářov

5 415
9 092
4 524
8 928
6 074
2 986
5 135
30 526
4 175
2 244
3 695
3 891
4 436
3 212
9 284
4 400
3 598
8 098
3 418
15 455
2 594

Kozov, Blažov,Kadeřín,
Svojanov, Bezděkov
Podolí
Hvozdečko
Olešnice
Bílsko
Vilémov
Olbramice
Dubčany
Náklo
Mezice
Skrbeň
Příkazy
Hynkov
Haňovice
Kluzov
Cholina
Senice
Cakov
Odrlice
Senička
Náměšť
Loučany

8 626
3 224
2 812
2 630
4 572
11 362
4 106
5 664
22 081
5 914
21 948
20 981
6 051
6 792
4 145
8 288
32 824
4 985
3 479
11 749
30 255
19 388

Celkem bylo vykoledováno: 457 331 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 vykoledováno na Litovelsku 435 649,- Kč. Část sbírky,
určenou pro vlastní projekty Charity ve středisku Litovel, jsme využili následovně:
100 000,- Kč ........... podpora provozu Pečovatelské služby
56 900,- Kč ……... rekonstrukce prostor Charity
50 000,- Kč ........... podpora provozu Mateřského centra
30 000,- Kč ........... přímá pomoc sociálně slabým rodinám
20 000,- Kč ……... podpora provozu Ošetřovatelské služby
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

