
Farní knihovna  
Otevřena v neděli  1x za čtrnáct dní  po ranní mši svaté. 

 

Zkoušky scholy v lednu :  
11.1.  a 25.1. v 16:00 na faře 
 

Mše na úmysly Společenství Motliteb matek : 
 8.1. v 8:30 
 

 

Zveme Vás na  
 

4. Charitní ples ,  
který již tradičně Farnost Litovel spolupořádá s Charitou Litovel . 

Proběhne v sobotu  2.2. 2008 v Nasobůrkách 

Začátek : 19:30 

Hraje: TRIGON 

Bohaté občerstvení připravují naši dobrovolníci. 

Výtěžek plesu bude již tradičně věnován na podporu školního 

vzdělání pro indického chlapce. 

Uvítáme pomoc při organizaci plesu i zajištění darů do tomboly. 

Informace na tel. 736 750 222 nebo 585 341 444 
 

 

3. 2. 2008 od 14:00  bude připraven v Nasobůrkách  

Maškarní bál pro děti. 

Zveme rodiny naší farnosti, především děti, které koledovaly při 

Tříkrálové sbírce. Je to odměna  za jejich spolupráci a ochotu 

věnovat čas dobré věci.  

 

Děkujeme všem dobrovolníkům , kteří se podílejí na přípravě těchto 

akcí. 

_______________________________________________________ 
 

 

Kontakt :  P. Josef Rosenberg 
732562829 

farnost.litovel@centrum.cz 
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 M Rozvadovice 

 A  

 C  
 E  
Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království!   (Mt 3,1-2) 

 

 

Advent nás vybízí: 

 

„Probuď se  

a rozpomeň se,  

že Bůh přichází!  

Dnes, tady, teď!“ 

 

 

                                                                                                               

Roráty 
V adventní době jste každé úterý v 6.45 h srdečně zváni na  rorátní 

mše svaté. Využijte této nabídky, která může být krásným momentem 

adventní přípravy. 

Pro dětí je přípravena i bohatá snídaně!! 

 

Příležitost ke svátosti smíření v adventu 
3.neděli adventní (16.12.2007) je možno využít ke svátosti smíření. 

Zpovídat se bude v Litovli od 15.00 h. 

 

Zkouška dětské scholy před Vánocemi 

V pátek  21. 12.  17.30 na faře 

http://email.seznam.cz/readMessageScreen?sessionId=&folderId=inbox&messageId=1799&messagePos=1##


 

 
Pořad bohoslužeb o Vánocích 

 

 

Den Datum Místo Hodina 

4. neděle adventní 

23. 12. 

Červenka  8. 15 

Litovel 9. 30 

Litovel 17. 00 

Štědrý den 

24. 12. 

Litovel - dětská mše 

svatá 

15. 30 

Litovel - půlnoční  22. 00 

Boží hod vánoční 
25. 12. 

Červenka 8. 15 

Litovel 9. 30 

Sv. Štěpána 
26. 12. 

Červenka 8. 15 

Litovel 9. 30 

Neděle 

30. 12. 

Červenka 8. 15 

Litovel 9. 30 

Litovel 17. 00 

Slavnost Matky 

Boží Panny Marie 
1. 1. 2008 

Červenka 8. 15 

Litovel 9. 30 
 

 

Vánoční koncert 
Na Boží hod vánoční  25. 12. v 16. 00 jste všichni srdečně zváni na 

koncert pěveckého sboru Kantika v kostele sv. Marka v Litovli. 

 
 

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2008 
Začátkem nového roku   po celé republice vyjdou 

opět do ulic skupinky tří biblických králů. Popřejí 

obyvatelům zdraví a štěstí v novém roce a požádají 
o příspěvek na pomoc lidem v nouzi.  

Účelem Tříkrálové sbírky není jen vybrat co 

nejvíce peněz, ale také vychovávat mladou 

generaci k solidaritě, spoluzodpovědnosti a lidskosti. Vede k tomu, aby 
pochopili, že jsme odkázáni jeden na druhého. Jestliže teď nepomůžeme 

tam, kde je třeba, nemůžeme očekávat, že až budeme strádat my nebo naši 

blízcí, někdo pomůže nám.  
V minulosti tato sbírka vypomohla občanům Litovelska postiženým 

tornádem, záplavami, požárem, občanům a rodinám s dětmi, kteří se ocitli 

v nouzi. Z výtěžku sbírky mohla Charita Litovel podpořit Charitní 

pečovatelskou službu, která díky tomu může pomáhat potřebným seniorům 
a zdravotně postiženým osobám na Litovelsku. Vybavila i Půjčovnu 

kompenzačních a zdravotních pomůcek, o které je v poslední době velký 

zájem. Tříkrálová sbírka pomohla i lidem v zahraničí: na Ukrajině, na Haiti, 
v Súdánu a v oblastech  postižených tsunami.  

Tříkrálová sbírka začne v Litovli  v pátek  4.1. 2008 v  17:00 mší spojenou 

s požehnáním pro koledníky. Po ní se uskuteční krátká schůzka všech 
koledníků  a vedoucích skupinek na faře.  

Vlastní sbírka bude pak probíhat  především o víkendu  5. a 6. ledna a 

v okolních obcích podle potřeby i v následujícím týdnu.  

Všechny skupinky koledníků budou přesně evidovány, stejně jako sbírkové 
pokladničky. Každá skupinka koledníků bude mít svého vedoucího. Ten 

bude vybaven potvrzenou průkazkou, která bude opravňovat vybírat peníze 

na Tříkrálovou sbírku. Každý občan má právo si vyžádat  předložení tohoto 
dokladu, aby měl jistotu, že peníze dal do správné pokladničky.  

Pokladničky budou zapečetěny  na  příslušném obecním nebo městském 

úřadě, kde také bude výnos sbírky spočítán a poté převeden na  konto 
Tříkrálové sbírky Charity České republiky u České spořitelny   33001122/ 

0800. 

Rádi uvítáme další děti i dospělé, kteří by nám s koledováním pomohli. 

Pokud máte chuť, přihlaste se na tel. číslech : 736 750 222 nebo   
585 341 444, v sakristii nebo v kanceláři Charity - Vítězná 1129, Litovel  

Děkujeme  touto cestou všem, kteří svým darem přispějí na pomoc lidem 

v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitních projektů. Stejně 
děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou 

sbírkou  pomáhají.      


