Příprava dospělých ke svátostem
Od středy 2. 12. budou pravidelná setkání pro dospělé, kteří hledají svou cestu k Bohu
a k prožívání své víry v církvi. První setkání bude v budově fary ve středu v 18:00 hod.
Roráty v Litovli a na Července
Roráty budou probíhat každé úterý v Litovli v 6:45 hodin a také ve čtvrtek na
Července v 6.45. Děti se sejdou ještě před začátkem rorátů v 6:40 hod. Budou totiž
zahajovat průvod od hlavních dveří s vlastnoručně vyrobenými a ozdobenými
lampičkami. Po rorátech jsou děti zvány na faru, kde dostanou bohatou snídani.
Adorace u Betléma u Sv. Marka v Litovli
Na svátek Narození Páně – 25.12. bude otevřen kostel k modlitbě a návštěvě Betléma,
jde o možnost přiblížit podstatu Vánoc všem lidem z města. Prosím Vás o pomoc při
zajištění služeb- nejen hlídání kostela, ale i modlitbu u narozeného Krista. Bližší
informace a rozpis služeb budou k dispozici v neděli 20. 12. po mši svaté v Litovli.
Příleţitost ke svátosti smíření v adventu
4. neděli adventní tj. 20. 12. 2009 je možno využít ke svátosti smíření.
Zpovídat se bude v Litovli od 17.00 hodin.
Sbírky: 20. 12. na opravy kostela
Klub ARCHA: 9. a 23. 12. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička(a dále jednou za 14 dní.)
Biblické příběhy pro děti (3 – 6 let) vede paní katechetka Pavla Eibová.
Spolčo pro mládeţ od 13 do 18 let: 11. 12. Začínáme večerní mší svatou a poté
pokračujeme setkáním na faře. Těší se na vás vedoucí Hana Chrudinová a Klára
Havlíčková, Info: 777 962 242 Chrudinovah@seznam.cz
Farní knihovna, bude otevřena 13. 12. před i po mši svaté.
Nové číslo časopisu Rodinný ţivot -Hudba v rodině
Jakou roli může hrát hudba v rodině? K čemu nám Bůh dal hudbu?
Jaká hudba by se měla pouštět dětem? Je hudba opravdu důležitá, tak
že by každé dítě mělo chodit do hudební školy? Nad těmito a
podobnými nelehkými otázkami se zamýšlí aktuální číslo časopisu
Rodinný život. Přináší anketu, ve které děti a dospívající prozrazují,
jakou hudbu poslouchají a co se jim na tom líbí, zda hrají na nějaký
hudební nástroj a jaký to má pro ně přínos.
Čtenáři se dozví, jaká jsou pravidla pro správnou výživu dětí. V rubrice
duchovní život kněz P. Jan Mach hodnotí, jaký vliv na něj měli rodiče
při výběru kněžského povolání.
V tomto čísle nechybějí soutěže pro děti i dospělé, křížovka, nabídka zajímavých knih,
informace o programech pro celou rodinu nebo originálně pojatý recept.
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ČÍSLO 10/2009
„Vánoce znamenají setkání s láskou.“
Milí farníci,
vstupujeme do adventního očekávání, kdy chceme připravit cestu Pánu ve
svém srdci. Tento čas přípravy velmi rychle utíká a my budeme slavit narozeniny Pána
Ježíše. Vánoce jsou svátky radosti a pokoje, časem, kdy se rodina sejde a prožije spolu
pěkné chvíle. Rodiny, které letos přijaly dar nového
života, mohou prožívat novým způsobem vánoční radost
a u vánočního stromku vytvořit „živý Betlém“.
Pro někoho jsou naopak Vánoční svátky dobou,
kdy vzpomíná na své zemřelé. Ti, kdo se s někým
blízkým rozloučili v tomto roce, stejně jako ti, kdo již
více let žijí sami, si zaslouží, abychom jim věnovat trochu
více pozornosti. I skrze nás se jim Bůh chce stát blízkým
a dát jim poznat, že je má rád.
Boží Syn našel cestu k nám lidem. Kéž také my
najdeme cestu jeden k druhému a jsme pozorní zvláště k
těm „malým a chudým“.
Ze srdce Vám všem přeji pokojné a radostné
svátky Vánoční a žehnám Vám do nového roku.
otec Josef
Milé děti,
už brzy se chystám opět navštívit Vaši farnost. Jsem zvědav, jak
jste za celý rok vyrostly a hlavně – jak jste pokročily na své
cestě v konání dobra a v lásce k Pánu Bohu. Doslechl jsem se,
že také chcete obdarovat chudé děti, penězi z prodeje perníčků a
pohlednic. Mám radost z Vaší tvořivosti, chuti udělat něco pro
druhé a doufám, že Vás podpoří dospělí.
Velice se těším na setkání s Vámi při ranní mši svaté
v neděli 6. Prosince.
Mám pro Vás všechny také malé překvapení!
Určitě přijďte a nebojte se vzít i své kamarády.
Rád je poznám.
Váš Mikuláš

POŘAD BOHOSLUŢEB O VÁNOCÍCH

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
VÍKEND PRO TATÍNKY S DĚTMI
11. – 13. 12. 2009 Kunčice
Odjezd v pátek po mši svaté v Litovli od kostela sv. Marka
Sebou: osobní věci, spacák, snídaně a večeře (obědy zajištěny)
Cena: 400,-Kč za rodinu
VĚRA MARTINOVÁ v kostele
Vánoční koncert, hosté: Jamie Marshall a Lenka Slavíková
Pátek 18. 12. v 19:00 v kostele sv. Marka, vstupné: předpr. 100 / na místě 150 Kč
VÁNOČNÍ KONCERT ŢÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČERVENKA
Ve čtvrtek 17. 12. v 17:00 v kostele sv. Alfonse na Července
VÁNOCE POKAŢDÉ JINAK
Vánoční koncert KPH, účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Hany Kaštanové aj.
Neděle 20. 12. v 15:30 hod. v kostele sv. Marka, vstupné: 40 Kč
VÁNOČNÍ KONCERT KANTIKY LITOVEL
účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Kantika
Pátek 25. 12. v 16:00 v kostele sv. Marka, vstupné: 40 Kč
NÁVŠTĚVA JESLIČEK PRO RODINY S DĚTMI
Zpívání u jesliček pro všechny rodiny s malými dětmi
v neděli 27. 12. v 16:00 v kostele sv. Marka

OBVAZY PRO MALOMOCNÉ
Opět zahajujeme pletení obvazů pro malomocné. Návod pletení je stejný jako loni.
Obvazy se pletou na jehlicích číslo 2,5 z příze Sněhurka. Vzor líc i rub stále hladce
(na obvazu se vytváří vroubky). Je možno plést úzké, nebo širší. Úzké mají v první
řadě 25 ok a širší mají v první řadě 30 ok, vždy včetně okrajových. Délka je u obou
šířek stejná 275 vroubků. Příze jsou k dostání na faře. Hotové obvazy je nutno
řádně zapošít.
Obvazy jsou používány jako vrchní obvazový materiál pro malomocné. Důležité je
nezaměňovat materiál a dodržovat rozměry obvazů.
Sněhurka je 100% bavlna, která nedráždí rány statickou elektřinou a je ji možno
vyvářet. Barva bílá nebo velmi světlých odstínů. Tento obvaz není na jedno
použití, nedá se plést na pletacím stroji. Sněhurku je možno vyzvednout na faře.
Kdo neumí nebo nemůže plést a chtěl by také pomoci, je může přispět na nákup
příze.
Informace na jarmila.dospivova@seznam.cz, nebo tel. č. 776569476.
Jarmila Dospivová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010
Blíží se konec roku a s ním také příprava další Tříkrálové sbírky. V roce
2010 bude tato sbírka probíhat v sobotu 9. ledna. Protože je dosti časově
náročné skloubit vše dohromady, hledáme již nyní koledníčky do
Tříkrálových skupinek i jejich vedoucí. Malým dětem přizpůsobíme trasu jejich věku,
občerstvení bude zajištěno na faře.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo vybráno celkem 350 806 Kč. Pro projekty místního
střediska bylo použito 203 400 Kč na nákup auta pro pečovatelskou službu a přímou
pomoc sociálně potřebným rodinám. Zbývající částka byla použita: na humanitární pomoc
v zahraničí, kterou organizuje přímo Sekretariát Charity České republiky v Praze (bližší
informace na (www.caritas.cz), na projekty a poradenskou činnost Arcidiecézní charity
Olomouc (www.acho.caritas.cz) a 5% z vybrané částky na režii sbírky (výroba
pokladniček, tisk složenek, příprava Tříkrálového koncertu).
Kde se můţete přihlásit a získat další informace?
Charita Šternberk, středisko Litovel – Ing. Ludmila Zavadilová - tel: 736 750 222
SBĚREM STARÉHO PAPÍRU PODPOŘÍTE CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM
Mateřské centrum Rybička se zapojilo do soutěže „Sbíráme papír s panem Popelou“,
kterou pořádá společnost A.S.A. spol. s.r.o. Pro děti, které se svými rodiči do soutěže
zapojí, jsou připraveny pěkné ceny. Soutěž potrvá do konce školního roku a částka, která se
sběrem papíru získá, bude věnována na vybavení Mateřského centra. Bližší informace o
podmínkách soutěže dostanete v MC Rybička nebo na Charitě, kde je také možné papír
odevzdat. Budeme rádi, když nás v našem snažení podpoříte.

