DĚTSKÁ SCHOLA: Zveme všechny děti, které chtějí zpívat Pánu, aby přišly do dětské
scholy, která bude probíhat každý druhý a čtvrtý pátek od 17. hod. na faře. Schola by měla
být pro děti školního věku. Budeme se těšit na každý hlásek.
Termíny zkoušek: 27. 1, 10. 2., 24. 2.
DĚTSKÉ MŠE v Litovli budou probíhat každý druhý pátek v měsíci v 18h. v kostele
sv. Marka (10. 2.). Tyto mše bude schola doprovázet svým zpěvem.
DĚTI VÍRY jsou každou první středu v měsíci (1. 2.) od 15.15 do16.00 - společenství dětí
4+. Společně budeme poznávat Bibli, modlit se, zpívat a hrát si.
Vedou M. +T. Soldánovy
SPOLČO PRO MLADÉ: Ahoooj! Je ti 12-17 let?? Tak neváhej a přijď se za námi podívat.
Co obsahuje naše setkání?? Modlitba, probrání témata dnešní doby a v neposlední řade si
i něco zahrajeme. Budeme se scházet vždy 2. a 4. pátek v měsíci a to na faře v Litovli po mši
svaté. (13.1, 27.1, 10. 2., 24.2.) Mooooc se na tebe těšíme!!! Nikola Hamplová
kontakt: 604 403 478, e-mail: Hamplova.Nikola@email.cz
Sbírky: 15. 1. a 19. 2. sbírka na opravy kostela
26. 2. sbírka na Haléř sv. Petra
Farní knihovna: Knížky z farní knihovny je možné zapůjčit každou neděli po mši svaté.
Věnujte prosím pozornost stolku s knihami a brožurami poblíž vchodových dveří, vycházíteli z kostela, je vpravo. Lze na něm najít knížky a materiály, které si můžete odnést
a ponechat, pokud vás duchovně obohatí.
Je možné si vypůjčit také z vystavených knih označených "k zapůjčení" na důvěru. Stačí váš
podpis na listinu s uvedením názvu knihy, kterou jste si vybrali. Po přečtení ji můžete vrátit
na místo, na listinu napsat datum, svůj podpis a potvrdit tak vrácení.
Doufám, že vás některá z knih zaujme a najdete cestu i do farní knihovny za jinými tituly.
Tipy: Franz Werfel: Jeremiáš
M.Remery: Tweetuj s Bohem
Boží požehnání do nového roku přeje Jiřina Nebeská
13. CHARITNÍ PLES
Sobota 11. 2. 2017 od 19:30 Nasobůrky, Hraje: RAMAHEBAND
Výtěžek plesu bude již tradičně věnován v rámci projektu Adopce na dálku na podporu
školního vzdělání pro 1 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 12. 2. 2017 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 2016:
Křty 20

Svatby 0

Pomazání nemocných 168
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FARNÍ ZPRAVODAJ
ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI LITOVEL
12. 1. 2017
ČÍSLO 1/2017
ROK NIČEHO?!

Zvykli jsme si, že každý rok vyhlásí svatý otec, nebo náš otec arcibiskup rok, který je
věnovaný nějakému tématu a s tím souvisejících aktivit. Tak jsme měli loni rok Božího
milosrdenství, před tím rok biřmování, eucharistie, křtu a mohli bychom pokračovat dál
dozadu.
A co bude letos, když nic svatý otec nevyhlásil? Bude prázdno, nebude se dít nic, nebude
o čem přednášet, nebudou se konat žádné semináře?
Jakkoli jsou tematické roky dobré, zdůrazňující určitou oblast života církve, které je dobré se
více věnovat, dostávají v průběhu roku určitý nádech patiny. Myšlenky se začínají opakovat,
přednášky jsou pořád o tom stejném, citují se stále stejní autoři. Na konci roku to již vypadá
jako výprodej, posezónní zboží v akci, které je nutno ještě rychle získat. A dnes? Co nám
zůstalo po skončeném roce milosrdenství? Zavřené svaté brány? Nebo se v nás něco změnilo,
jsme jiní, jinak smýšlející, proběhla v nás v nějaké oblasti trvalá změna k dobrému?
Rok ničeho, může být prostorem k tomu, abychom se vrátili ke svému základu, ke své
prvotní lásce. K tomu místu, kde jsme prvně pocítili sami za sebe dotyk Boží. Kdy věci
v našem životě najednou dávali smysl, do sebe zapadali, vytvářeli zkušenost, a naznačovali
další směr. A my jsme vykročili a šli, a bylo to dobré, možná úžasné, ale časem se nabalili
jakési nálepky, akce, výprodej, a směr cesty se rozmělnil do mnoha zastávek, takže dnes už
není jasné, kam vlastně jdeme.
Proto ta výzva vrátit se ke své prvotní lásce, znovu spatřit ten dotek Boží, znovu vstoupit
do jeho přítomnosti, doslova zastoupit Bohu cestu, srazit se s ním. Složit náklad svého života
k jeho nohám, abych se mohli napít ze studánky čerstvé vody, slova života. Je to čas naší
skutečné, opravdové, pravidelné modlitby, která se dostala pod tlakem nánosem a různými
akcemi kamsi na okraj, jako nutné zlo, povinnost, kterou ještě dnes musím večer vyplnit.
Schází nám ten pevný bod, to místo, o které se můžeme opřít. Vše je neustále v pohybu,
někam vše letí, a nám se možná již nechce, ale přesto letíme s tím vším. A nad tím vším visí
ten pevný kříž, nesoucí Krista jako jediného prostředníka mezi námi a Bohem Otcem. Ten
pevný Bod, kolem kterého se otáčí ten skutečný život. On je ta osa, ten střed mého života,
přes který se mám dívat do všech koutů svého života, přes který se mám dívat na všechny
své vztahy. Zde, k této ose bych měl všechno vztahovat, jí všechno měřit, jí odevzdávat,
to proto, abych neběžel životem nadarmo, nehonil se za tím, co vlastně nemá cenu.
Přeji nám všem, abychom se vrátili ke skutečné modlitbě, která je dialogem, nikoli
monologem mých proseb, tužeb a přání. Ať si znovu dopřejeme ten luxus, že smíme
naslouchat Ježíšovým slovům, tomu, co ke mně mluví živý Bůh.
Otec Miroslav

CHARITA INFORMUJE:
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
V roce 2017 proběhla sbírka v sobotu 7. ledna.
Částečné výsledky sbírky:
Litovel (město): 90 804 Kč
Chořelice: 7 982 Kč
Nasobůrky: 7 621 Kč
Tři Dvory: 5 815 Kč
Rozvadovice: 5 910 Kč Unčovice: 12 581 Kč
Myslechovice: 5 130 Kč
Červenka: 36 363 Kč
CELKEM: 172 206,- Kč
Podrobnější informace v dalším čísle Zpravodaje.
Charita Šternberk, středisko Litovel – Ing. Ludmila Zavadilová - tel: 736 750 222

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
PLETENÍ Z PEDIGU - Čtvrtek 19. 1. od 15.00 – 18.00 celopletená
ošatka Pro zkušené pletařky i pro začátečnice, přijďte si uplést zase
něco jiného. Cena kurzu 200,-Kč
- nutné přihlásit předem, pokud možno bez dětí
ANGLIČTINA PRO DĚTI - 23. 1. začátek dalšího kurzu, děti 4-6 let,
cena 15 lekcí 1050,-Kč
VĚDOMÍ VLASTNÍ HODNOTY - Ve čtvrtek 26. 1., od 16.00 -18.00
-přednáška Lektorka: Mgr. Magda Mečkovská - nutno také přihlásit předem
V dobrém slova smyslu máme i my, rodiče, svá práva. Abychom mohli dávat, musíme
i přijímat, dbát o sebe, obnovovat síly. Jak souvisí vědomí vlastní hodnoty se zvládáním
stresu? Je zdravé mít děti na prvním místě? Hlídání dětí zajištěno, cena hlídání 20,-Kč/dítě
Cena přednášky 100,-Kč jednotlivci, manželský pár 150,-Kč
MGR. JIŘÍ HALDA - ŠKOLNÍ ZRALOST - 1. 3. od 16.00, hlídání dětí zajištěno,
cena 100,-Kč jednotlivci, manželský pár 150,-Kč
BAZAR OD MAMINEK - 15. 3. -16. 3. jaro-léto, bližší informace v MC

PODPORA PAPEŢSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA
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 10 521 Kč a je určen na podporu papežského misijního
díla. Děkujeme všem dárcům!

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU
v sobotu 4. února 2017 v kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku
Program
9:30 modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření
10:00 mše sv. s darováním svíce a symbolickou ofěrou matek
13:00 adorace
13:30 závěrečné požehnání a zakončení pouti
Prosím zahrňte tuto pouť do svých modliteb, aby tak přinesla své plody
SRDEČNĚ VÁS ZVEME: 21. 01. 2017 - 10:00 Olomouc - dóm
Děkovná mše svatá u příležitosti životního jubilea biskupa Hrdličky
Ke společné modlitbě zve arcibiskup Jan a pomocný biskup Josef

MODLITEBNÍ TRIDUUM 27. - 29. 1. 2017
Milé sestry a bratři,
i v letošním roce bychom vás opět rády pozvaly k účasti na modlitebním
triduu.
Pá - 18.00 h - mše sv. v kostele sv. Marka, po ní společná modlitba pokání
za vlastní hříchy (Křížová cesta)
So - 8.00 h - mše sv. v kostele sv. Marka - po ní společná modlitba - zástupné pokání
za hříchy světa (Korunka k Božímu milosrdenství)
Ne - 18.00 h - mše sv. v kostele sv. Marka, po ní společná modlitba chval a díků (Modlitby
matek)
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

LETNÍ KŘESŤANSKÝ TÁBOR FRYŠTÁK 2017
Již tradiční tábor naší farnosti se uskuteční v termínu 10.- 20. 7. 2016 (termín je zatím
orientační, je možné že se o den dva nějakým směrem posune - v příštím čísle zpravodaje
naleznete přesné datum). Letos se na vlnách podivna vydáme na nová pirátská dobrodružství
v Karibiku. Nový a nadějní piráti ve věku od 6-15 let se budou moci co nevidět přihlásit
k naší posádce. Sledujte všechny nástěnky a informační tabule v kostele a čtěte zpravodaj.
Těšíme se na Vás. Tým vedoucích

AKTIVITY DĚKANÁTNÍ MLÁDEŢE
MLÁDEŢNICKÝ PÁTEK V LITOVLI
Nebojíš se nových věcí? Co takhle filmový večer, ale trochu jinak? Nebuď jenom divákem,
přidej se k nám na MPčku 20. 1. 2017, v Litovli na faře, začínáme mší v 18.00, můžeš se těšit
na spoustu zábavy, kamarády a taky dávku inspirace. Těší se na Tebe animátoři.
VÍKEND ON/OFF PRO MLADÉ od 13 do 18 let 24. - 26.února na faře v Libině
Jedinečný víkend, který tu ještě nebyl! A máš se na co těšit! Čeká tě zajímavé téma, které tě
obohatí, nový kamarádi, spousta her, dobrodružství a zábavy, ale to není vše, také společná
modlitba a setkání s Ježíšem. Proč trávit víkend doma, když můžu zažít něco, co jsem ještě
nezažil? Bližší info a přihlášky: dekanatsternberk@gmail.cz
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŢE 2017
Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České
republice přibližně jednou za 5 let. Letos proběhne v Olomouci od 15. do 20. srpna 2017.
Hlavní pódium: Korunní pevnůstka. Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let.
Přihlašování a více informací na: olomouc2017.signaly.cz

Prosba o velkomyslnost (sv. Ignác z Loyoly, + 1556)
Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, - nauč nás pravé velkomyslnosti.
- Nauč nás Tobě sloužit, jak toho právem zasluhuješ. – Ať dáváme a nepočítáme,
ať bojujeme a nedbáme ran, - ať pracujeme a nehledáme odpočinek,
- ať se obětujeme a nečekáme jinou odměnu - kromě vědomí, že jsme splnili Tvou vůli.

