SPOLČO PRO MLADÉ: Ahoooj! Je ti 12 - 17 let?? Tak neváhej a přijď se za námi
podívat. Co obsahuje naše setkání?? Modlitba, probrání témat dnešní doby a v neposlední
řade si i něco zahrajeme. Budeme se scházet vždy 1. a 3. pátek v měsíci a to na faře v Litovli
po mši svaté. Mooooc se na tebe těšíme!!! Nikola Hamplová
kontakt: 604 403 478 e-mail: Hamplova.Nikola@email.cz, Termíny: 1. 12., 15.12.
DĚTSKÁ SCHOLA: Zveme všechny děti, které chtějí zpívat Pánu, aby přišly do dětské
scholy. Schola by měla být pro děti školního věku. Budeme se těšit na každý hlásek. Termíny
zkoušek: každý 4. pátek v měsíci (22. 12.) před mší svatou v 17 hodin na faře.
DĚTSKÁ MŠE v Litovli každý 2. pátek v měsíci (8. 12.) v 18 hodin v kostele sv. Marka.
Tuto mši bude dětská schola doprovázet svým zpěvem.
DĚTI VÍRY
Setkávat se budeme každé 1. pondělí v měsíci od 15. 15. do 16.00 v MC Rybička. 4. 12.
2017 a 8. 1. 2018 se na vás moc těšíme! Děti, které navštěvují CMŠ Svatojánek, můžeme
se souhlasem rodičů vyzvednout přímo ve školce a zavést je do Rybičky.
Tereza a Markéta Soldánovy, 734 355 722
PONDĚLNÍ SETKÁNÍ PRO SENIORY S LUDMILOU HÁJKOVOU
Každé druhé pondělí v měsíci (11. 12.) po ranní mši svaté Vás zveme na setkání na faře, těšit
se můžete na posezení a povídání na téma čeští svatí.
Sbírky: 17. 12., 24. a 25. 12. sbírka na opravy kostela
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 17. 12. po mši svaté v Litovli.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
ČESKÉ VÁNOCE
V neděli 10. prosince v 15.30 vystoupí pěvecký sbor Senzakord pod vedením Hany
Kaštanové v kostele sv. Marka se svým programem. Jako hosté se představí hudební soubory
Základní umělecké školy v Litovli. Instrumentální soubor vede pí. Petra Machková Čadová,
pěvecký soubor pí. Věra Nedomová. Na koncertě letos zazní repertoár českých autorů.
Posluchači se mohou těšit nejen na samostatné výstupy jednotlivých těles, ale také
na společný nastudovaný program.
J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Do vánoční nálady vás dostane také Česká mše vánoční na počest Jakuba Jana Ryby, kterou
nacvičila PALOKANTIRAKA, QUIRINUS a veřejnost, která se přihlásila do projektu
Rybovka pro Litovel. Řídí: Marcela Barvířová, Irena Blektová a Jaroslav Petr. Bude
to závěrečný koncert oslav 50. výročí družby se slovenským městem Revúca.
Koncert se koná v neděli 16. prosince v 14.30 v krásném prostředí kostela sv. Marka
v Litovli. Vstupné: 80 Kč, na místě +50 Kč
VÁNOČNÍ KONCERT ZÁKLADNÍ ŠKOLY - 18. 12. v 17.00 v kostele na Července
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VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Přicházejí Vánoce, čas, který mají rádi děti i dospělí. Čas, kdy se i dospělí na chvíli
zastaví, zpomalí svůj každodenní spěch a více vnímají přítomnost svých bližních. Je to čas,
který si chceme užít se svými bližními, a proto pro ně chystáme mnoho jídla, dobrot, zábavy,
krásnou hudbu, dárky atd. Nic nesmí chybět, snad bychom si přece netrhli ostudu, kdyby
se spižírna vyprázdnila a idyla svátečního večera se pokazila.
Ale i přes toto dobré předsevzetí vše dobře zajistit a nachystat, se většinou vánoční
čas zvrtne do jakéhosi přetahování se o hračky, televizi, počítač, jak naplnit společná
odpoledne, koho navštívit a koho ne, kdy utéct na vánoční či silvestrovskou lyžovačku apod.
A k tomu všemu všechny ty domácí práce, jako jsou chystání, vaření, umývání nádobí,
zůstanou jako každý rok na mámu, která má pocit, že snad jen ona jediná doma něco dělá.
Co myslíte, bude se i letos opakovat loňský scénář? Bude mezi vámi více
rozčarování než vánoční pohody?
Myslím teď na všechny lidi, kteří dnes v Evropě prožívají Vánoce, navštěvují
se, dávají si dárky. Myslím také na všechny křesťany, kteří vyrážejí tak jako v neděli
na vánoční bohoslužby. A myslím také na všechny duchovní pastýře, kteří na štědrý večer
mluví o míru na Zemi a o utrpení chudých, opuštěných, nemocných lidech a o přání lidí,
aby i jejich situaci Bůh nějak vyřešil. Kteří mluví o narození Božího Syna a o tom, co nám
zvěstují andělé a pastýři.
A právě Ten, jehož jméno je o tomto večeru vyslovováno znovu a znovu, slyší,
jak se o něm povídá a přitom tu stojí sám …
Je jako oslavenec, na jehož narozeniny přišlo mnoho známých hostů i cizích lidí.
Ti všichni přinesli velké množství dárků a vyměňují si je mezi sebou. Přejí si navzájem,
ale náš oslavenec je odsunut někam do kouta. A pokud si ho přece jen někdo všimne, obrací
se na něj s osobní naléhavou prosbou, aby rychle vyřešil jeho problém. Jako by byl Bůh
dojná kráva, kterou máme rádi jen pro její mléko, smetanu a tvaroh, které nám dává. Kráva
je dobrá, dokud dává, jinak ji dáme na porážku.
Vánoce nám mohou být vhodnou příležitostí k tomu, abychom pracovali proti
takovéto zažité mentalitě. Ta prýští ze silného prosazování vlastního já, které je středobodem,
kolem kterého se vše otáčí a kde pro Boha nezbývá moc místa.
Vždyť celá vánoční liturgie nás uvádí do slavnosti narození Ježíše Krista. Připomíná
nám, že dnes slaví narozeniny sám Ježíš. Pak by nás měla zákonitě napadnout myšlenka,
že se o těchto narozeninách budeme chovat stejně jako o narozeninách svých příbuzných,
přátel a kolegů, kde je přece zcela samozřejmé, že:

- se hlavní pozornosti těší jubilant, nikoli různé okolnosti oslavy;
- hosté si vzájemně nevyměňují dárky, nýbrž obdarovávají toho, kdo má narozeniny;
- lidé alespoň v tento den nepřicházejí k jubilantovi se svými přáními a úpěnlivými prosbami,
nýbrž dávají mu najevo svou pozornost, promlouvají k němu s upřímnou náklonností
a projevují trochu zájmu o něj, o jeho přání a jeho naléhavé prosby.
Vánoce se stávají skutečnými Vánocemi tehdy, když je tam skutečné setkání
s „Dítětem – Ježíšem“, kdy nejde o to, že ho zase o něco prosím, ale gratuluji mu k jeho
narozeninám.
V jednom našem českém řeholním klášteře si bratři nedávají dárky k Vánocům,
ale po půlhodinkách si předávají figurku malého Ježíše v jeslích. Tak si uvědomují, že teď
je ta chvíle, kdy mohou sami Ježíši mezi čtyřma očima přát k narozeninám, a že Ježíš
k nim přichází i skrze toho bratra, jenž mu malého Ježíše přináší.
Kéž by i v našich rodinách směl být přinášen dar „Dítě Ježíše“ z rodinného Betléma
od jednoho člena k druhému, ten by s ním strávil třeba 15 minut v tichu. Jistě by pak
v mnohém byly Vánoce tím, co od nich skutečně očekáváme.
Přeji vám, milí spoluobčané, drazí věřící, aby se i vám podařilo přinést „Dítěti
Ježíši“ opravdovou a upřímnou gratulaci v podobě tiché modlitby strávené u našich
kostelních jeslích. Ať i vy se stanete skutečným darem pro vaše nejbližší.
K tomu vám žehná váš duchovní pastýř otec Miroslav

MILÉ DĚTI,
již za nedlouho k nám přijde svatý Mikuláš. Jistě se na
něho těšíte, protože nám každý rok přináší malé dárky,
v podobě mnoha sladkostí a je jakousi předzvěstí
Vánoc, kdy nám Ježíšek pod stromeček přinese dárky.
Svatý Mikuláš i Ježíšek nám mohou připadat jako
pohádkové postavy, které byly dobré a mnoha lidem
pomáhaly. Ale nejsou to pohádkové postavy. Svatý
Mikuláš skutečně žil v přístavním městě Myra, které
dnes leží na území Turecka (Myra = dnešní Demre).
V tomto městě byl biskupem a staral se o všechny
věřící i chudé a nuzné ve městě. Pokaždé, když se
doslech, že někdo trpí nějakou nouzí, tak pro něho
sháněl jídlo, oblečení, a když bylo nutné tak i peníze.
Proto se o něm rozšířila dobrá pověst. Všichni
obdarovaní ho chválili a děkovali mu za jeho štědrost a
starostlivost. A právě po vzoru svatého Mikuláše i nás maminky, tatínkové, babičky
i dědečkové a další lidé, kteří nás mají rádi, obdarovávají nejrůznějšími malými a často
sladkými dárky. Tak se od srdce k srdci šíří lavina dobroty a štědrosti, kterou k sobě
máme. Ta pak způsobuje, že se i naše srdce naplňuje stejnou štědrostí a má touhu
obdarovávat další lidi, kteří jsou kolem nás. Přeji tedy nám, děti, abychom ze všech
mikulášských darů dokázali rozdat co nejvíce, abychom tak vykouzlili radost a úsměv na
tváři těch, které obdarujeme. Věřím, že se strhne lavina dobroty a lásky a nakonec
budeme obdarování více než jsme čekali. Na setkání se svatým Mikuláše v kostele se
můžete těšit v neděli 3. prosince.
Těším se na vás, váš svatý Mikuláš

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
pořádá:
PŘIJDE SVATÝ MIKULÁŠ - středa 6. 12. od 17.00 a 18.00
Srdečně zveme děti s rodiči na mikulášskou nadílku. Přijde mezi nás
Mikuláš s doprovodem. Nutno předplatit v MC mikulášský balíček v ceně 75,-Kč. Akce
proběhne ve dvou setkáních. Kapacita jednoho setkání 20 dětí.
VÁNOČNÍ SVÍCNY - středa 21. 12. od 9.00 do 12.00
Přijďte si vyrobit vánoční svícen z čerstvého jehličí s vlastní dekorací, kterou dostanete
v MC. Přijďte s dětmi. Nutné přihlásit do 19. 12. Cena 50,- Kč

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Blíží se konec roku a s ním také příprava další tříkrálové sbírky. V roce
2017 bude tato sbírka probíhat o víkendu 6. a 7. 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. Kde se můžete přihlásit a získat další
informace?
Charita Litovel – Ing. Zavadilová - tel: 736 750 222

RORÁTY V LITOVLI A NA ČERVENCE
Roráty budou probíhat každou středu v Litovli v 6.45 a také ve čtvrtek
na Července v 6.45. Prosím děti, aby přišly již v 6.40, aby mohly slavnostně přinášet
světlo k Božímu oltáři. Rovněž prosím děti, aby si s pomocí rodičů vyrobily vlastní
ozdobenou svítilnu. Po rorátech jsou děti zvány na snídani na faru.
Příleţitost ke svátosti smíření v adventu - 3. neděli adventní tj. 17. 12. 2017 je
možno využít ke svátosti smíření. Zpovídat se bude v Litovli od 16.00.

POŘAD BOHOSLUŢEB O VÁNOCÍCH 2017
DEN
Vigilie ze 4. neděle adventní

DATUM
23. 12.

4. neděle adventní

24. 12.

Štědrý den

24. 12.

Boţí hod vánoční

25. 12.

Sv. Štěpán
- obnova manţelských slibů

26. 12.

Děkovná mše svatá (Tedeum)
Slavnost Matky Boţí Panny
Marie

31. 12.
1. 1. 2018

MÍSTO
Červenka
Rozvadovice
Litovel
Litovel- dětská mše sv.
Červenka
Litovel - půlnoční
Litovel
Rozvadovice
Červenka
Litovel
Litovel- sv. Filip a Jakub
Červenka
Litovel
Rozvadovice

ČAS
16.30
8.15
9.30
15.00
21.00
23.00
9. 30
11.00
8. 15
9. 30
17.00
8.15
9.30
11.00

