
POŘAD BOHOSLUŢEB O VÁNOCÍCH 
Den Datum Místo Čas 

4. neděle adventní 

21. 12. 

Červenka 8. 15 

Litovel 9. 30 

Litovel 17. 00 

Štědrý den 

24. 12. 

Litovel- dětská mše sv. 15. 00 

Červenka 21. 00 

Litovel - půlnoční  23. 00 

Boţí hod vánoční 
25. 12. 

Litovel 9. 30 

Rozvadovice 11. 00 

Sv. Štěpána 
26. 12. 

Červenka 8. 15 

Litovel 9. 30 

Neděle 

28. 12. 

Červenka 8. 15 

Litovel 9. 30 

Rozvadovice 11. 00 

Litovel 17. 00 

Slavnost Matky Boţí 

Panny Marie 1. 1. 2008 

Červenka 8. 15 

Litovel 9. 30 

Rozvadovice 11. 00 

 

Roráty 
Roráty budou probíhat každé úterý v  6:45 hodin. Děti se sejdou ještě před 

začátkem rorátů v 6:40 hodin. Budou totiž zahajovat průvod od hlavních dveří s 
vlastnoručně vyrobenými a ozdobenými lampičkami. Během rorátů budou 

společně zdobit vánoční stromek, který ve svátky bude zdobit Betlém.  

Po rorátech jsou děti zvány na faru, kde dostanou bohatou snídani. 

Příleţitost ke svátosti smíření v adventu 

4. neděli adventní tj. 21. 12. 2008 je možno využít ke svátosti smíření.  

Zpovídat se bude v Litovli od 15.30 hodin. 

 
Sbírky: 21. 12. na opravy kostela 

Dětské spolčo pro děti od 13 do 17 let:  
5. 12. a 19. 12. v 17:00 mše svatá a po ní setkání na faře.  

Další setkání budou probíhat pravidelně každých 14 dní. 

Informace: Chrudinovah@seznam.cz, mobil: 777 962 242 

Farní knihovna: 14. a 28. 12. bude otevřena před i po mši svaté.  

 
©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli 

Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu. 

Kontakt: P. Josef Rosenberg,  732562829 

www.farnostlitovel.cz  farnost.litovel@centrum.cz  
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Umění očekávat 
Advent je doba čekání. Dříve se stmívá, je víc zima. Člověk se loučí se 

vším tím, co znal jako světlo, teplo a volnost. Teď je jakoby spoután. Ale může se 
vracet do sebe. A v sobě hledat krásu očekávání, která člověku dává mnoho. 

Současná doba si sama na sebe plete bič tím, že má vždycky všechno hned. 

Jestliže v zimě máme světlo, tak se okrádáme o to, že nepoznáváme kouzlo 
dlouhých zimních večerů strávených ve společnosti blízkých a přátel. Jestliže 

někdo má v zimě čerstvé jahody, tak se nemůže těšit, že budou v létě. Má vždycky 

všechno, a proto nemá nic. Vánoce můžeme prožít v plavkách v některém 

z atraktivních letovisek na opačné polokouli, to vše v ekonomickém balení za 
výhodnou cenu s cestovní kanceláří. Takto přesycení lidé jsou pravidelně otráveni 

životem. Nemají se vůbec nač těšit.  

Čekání je příležitostí, jak se těšit ze života a na život. Advent a Vánoce 
jsou výzvou k novému začátku: s Bohem, s lidmi i se sebou. Chceme-li sobě i 

druhým připravit radostné Vánoce, musíme si především udělat čas. Jen tak to 

všechno ostatní bude mít smysl. 

Úspěšnou cestu Adventem přeje a vyprošuje     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.  

Velice se těším na setkání s vámi při mši svaté 

v neděli 7. Prosince v 9.30 hod. 
Mám pro vás všechny také malé překvapení! 

Určitě přijďte a nebojte se vzít i své kamarády. 

Rád je poznám. 

Váš Mikuláš 

mailto:Chrudinovah@seznam.cz
http://www.farnostlitovel.cz/
http://email.seznam.cz/readMessageScreen?sessionId=&folderId=inbox&messageId=1799&messagePos=1##


Tříkrálová sbírka 2009 
Začátkem ledna  po celé republice opět vyjdou do ulic 

skupinky tří biblických králů. Popřejí obyvatelům zdraví a 

štěstí v novém roce a požádají o příspěvek na pomoc 

lidem v nouzi. Tříkrálová sbírka se v našem regionu 
uskuteční již po sedmé. 

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 minulé Tříkrálové sbírce 88 skupinek  koledníků v celém regionu Charity 

Litovel ( 43 obcí)  pomohlo vybrat částku   352 746 Kč.   

Částka 204 000 Kč, která se vrátila zpět na schválené záměry Charity Litovel byla 
rozdělena následujícím způsobem: 

 

  150 000  - auto pro pečovatelskou službu 
    15 000  - nákup termojídlonosičů  pro pečovatelskou službu 

    39 000  - přímá pomoc sociálně slabým rodinám 

 

Zbývající částka  cca  148 000 byla použita: na humanitární pomoc v zahraničí, 
kterou organizuje přímo Sekretariát České katolické charity 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).  

 

Tříkrálová sbírka  začne na Července již v sobotu 3. ledna,  v Litovli bude sbírka 
zahájena  v pátek  9. 1. 2009  v 17:00  dětskou mší spojenou s požehnáním pro 

koledníky. Koledovat se bude především o víkendu  10. a 11. ledna a podle 

potřeby i v následujícím týdnu. 

Zbývá už jen připomenout, že organizace sbírky bude stejná jako v minulém roce:  
Všechny skupinky koledníků budou přesně evidovány, stejně jako sbírkové 

pokladničky. Každá skupinka koledníků bude mít svého vedoucího. Ti pak budou 

vybaveni potvrzenou průkazkou, která je bude opravňovat vybírat peníze na 
Tříkrálovou sbírku. Pokladničky budou zapečetěny  na  příslušném obecním nebo 

městském úřadě, kde také bude výnos sbírky spočítán a poté převeden na  konto 

Tříkrálové sbírky České katolické charity.  

Charita Litovel děkuje za všechny, kterým Váš dar prospěje. 
                                                                                                               L. Zavadilová 

                                                                                                             Charita Litovel 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME: 
 

VÍKEND PRO TATÍNKY S DĚTMI 

12. – 14. 12. Újezd u Uničova 
Odjezd v pátek po mši svaté v Litovli od kostela sv. Marka 

Sebou: osobní věci, spacák, snídaně a večeře 

Cena: 450,-Kč za rodinu 

 
ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ, POMÁHEJTE S NÁMI! 

Úterý 2. 12. v 18:00 ve výstavní síni MK Litovel, vstupné: dobrovolné 

přednáška o pomoci v rozvojových chudých zemích, doplněno výstavou fotografií 

 
VÁNOČNÍ KONCERT ŢÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY LITOVEL 

Úterý 16. 12. v 16:30 v kostele sv. Marka 

 

EFEKTNÍ SMYČCOVÁ SHOW VE STYLU VANESSA MAE 

v podání smyčcového tria Inflagranti 

Středa 17. 12. v 19:30 v kostele sv. Marka, vstupné: předpr. 80 / na místě 130 Kč 

 

VÁNOČNÍ KONCERT ŢÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČERVENKA 

Čtvrtek 18. 12. v 18:30 v kostele sv. Alfonse na Července 

 

VÁNOČNÍ KONCERT KANTIKY A PS PALORY LITOVEL 

čtvrtek 25. 12. v 16:00 v kostele sv. Marka, vstupné: 30 Kč 

kromě vánočních písní bude předvedena i mše K. Martínka – MISSA IN ES 

 

 

Jsou temnoty,  

které může proniknout fyzické světlo. 

Jsou ale temnoty,  

které může prozářit jedině Bůh. 

 

Křesťanské Vánoce jsou setkáním  

s tímto světlem. 

Přeji, aby Vás plody setkání  

s Ježíšem Kristem 

provázely nejen o svátcích,  

ale i ve všedních dnech příštího roku. 

 

K tomu Vám žehná  

otec Josef 

http://www.caritas.cz/
http://www.acho.caritas.cz/

